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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Ata da quinta Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda

realizada em 27 de dezembro de 2019

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

reuniu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, teve lugar  a quinta sessão extraordinária

da Assembleia Municipal de Águeda, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------

----- 1 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal da Revisão orçamental n.º 2;--

----- 2 – Eleição dos representantes da Assembleia Municipal na CPCJ de Águeda, para

o triénio de 2019/2022;-------------------------------------------------------------------------------------------

----- 3 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de apoio à

União de Freguesias Barrô e Aguada de Baixo;--------------------------------------------------------

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

Protocolo de Cedência das Antigas Instalações da Escola Básica de Óis da Ribeira à

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

----- 5 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para criação de Serviço

Municipal de Proteção Civil;-----------------------------------------------------------------------------------

----- 6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para alteração do Preço

de Venda de Lotes no Parque Empresarial do Casarão - Águeda, durante o ano de

2020;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 7 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para delimitação da ARU

de 20 Aglomerados Urbanos do Concelho e do respetivo Quadro de Benefícios Fiscais

Associados; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 8 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de adendas a protocolos

em diversas áreas da Educação e resolução de parceria com a IPSS “O Mágico";--------

-----  9 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Autorização prévia

de Compromissos Plurianuais,  de acordo com o artigo 6º  da Lei  8/2012,  de 21 de

fevereiro, Assunção para:--------------------------------------------------------------------------------------

---------- 9.1 – Celebração de Protocolo de Cedência ao Conservatório de Musica de

Águeda das Instalações da Incubadora Cultural de Águeda (InCA), no decorrer das

Obras da "Casa do Adro" ou "Casa do Torreão";------------------------------------------------------

----------  9.2  –  Projeto  Europeu  Developing  Intereuropean  Resources  Trail  Builder

Training (DIRTT).---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

----- Carlos Guilherme da Silva Nolasco – PSD; ------------------------------------------------------------
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----- João Carlos Fernandes Figueiredo – Juntos; ---------------------------------------------------------

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

----- Marlene Domingos Gaio – PSD;---------------------------------------------------------------------------

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

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

----- Paula Cristina Lito Almeida – Juntos; --------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----- Albano Marques de Abrantes - UF de Aguada de Cima; -------------------------------------------

----- Jorge Manuel Castanheira Martins - UF de Águeda e Borralha; ---------------------------------

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

----- Vasco Miguel Rodrigues de Oliveira - UF de Belazaima, Castanheira e Agadão; -----------

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

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

----- António Jorge Henriques Nunes - UF de Préstimo e Macieira; -----------------------------------

----- Manuel José de Almeida Marques de Campos - UF de Recardães e Espinhel; -------------

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

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

----- Rui Carlos Santos Mota - Junta de Valongo do Vouga; --------------------------------------------

----- Da Câmara Municipal de Águeda estiveram presentes os seguintes 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; -------------------------------------------

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

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

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

todos um excelente trabalho, aproveitou para agradecer os votos de boas festas que lhe

foram endereçados pelos Lideres dos Grupos Municipais do CDS, do PSD e dos Juntos e

endereçou também, em nome da Assembleia Municipal, esses mesmos votos. ------------------

----- 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 faltas dos seguintes membros: ------------------------

-------  O  Deputado  Rogério  Magalhães  Matias,  comunicou  a  impossibilidade  de  estar

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

Presidente  da  União  de  Freguesias  do  Préstimo  e  Macieira  de  Alcôba,  Pedro  António

Machado Vidal,  comunicou que não poderia estar presente sendo representado pelo seu

Tesoureiro António Jorge Henriques Nunes; a Deputada Carla Eliana Tavares, comunicou a

impossibilidade  de  estar  presente  sendo  substituída  por  Jorge  Miguel  Santos  Melo;  o

Deputado Abílio Ferreira Gomes da Silva também comunicou que por motivos de saúde não

poderia estar presente sendo substituído por Paula Cristina Lito Almeida ; o Deputado Pedro

Miguel Alpoim Marques  comunicou que não poderia estar presente sendo substituído pelo

Deputado Armando Paulo da Almeida Galhano;  O Presidente da Junta de Freguesia de

Valongo do Vouga, Luís Filipe Tondela Falcão, comunicou que não poderia estar presente

fazendo-se representar pelo Secretário, Rui Mota; por último Manuel Augusto de Almeida

Farias  também  comunicou  que  não  poderia  estar  presente  e  que  seria  substituído  por

Cristóvão --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

-----1 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal da Revisão orçamental n.º 2;

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

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

----- “Tal como é já de conhecimento, trazemos aqui um Orçamento retificativo em baixa, as

razões estão perfeitamente definidas no nosso documento, estamos disponíveis para tentar

responder às perguntas que nos queiram fazer.”-----------------------------------------------------------

----- Carlos Filipe Correia de Almeida - PSD; -------------------------------------------------------------
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----- “Permita-me Senhor Presidente fugir aqui um bocadinho ao protocolo e cumprimentar o

nosso  concidadão  de Fermentelos,  Renan  Ferreirinha,  que  está  ali  em cima,  Deputado

Federal do Rio de Janeiro, é sempre bom ter estes intercâmbios, muito obrigada por restar

aqui connosco e desde já saudações para o povo irmão do Brasil, muito obrigada. -------------

----- Senhor Presidente, antes de fazer a minha intervenção sobre esta Revisão Orçamental,

queria fazer duas questões ao Senhor Presidente da Câmara, a primeira é para saber se

ouvi bem, o Senhor Presidente disse há um bocadinho, de acordo com o que já tinha dito,

estava a apresentar esta Revisão Orçamental, é isso, não é?------------------------------------------

-----  A  segunda  é  porque  não  percebi,  diz-nos  aqui  que  esta  Revisão  Orçamental  visa

naturalmente dar provimento a uma deliberação desta Assembleia no que concerne aos

dinheiros  da  Junta  de  Freguesia  de  Travassô  e  Óis,  gostaria  que  me  dissesse,  nesta

Revisão Orçamental onde é que posso ver isso?-----------------------------------------------------------

----- Depois do Senhor Presidente responder, virei cá novamente.”-----------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente  vou pedir  ao Senhor  Vice-Presidente  para lhe  dar  este  tipo  de

informação.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Esta rubrica, como é uma rubrica em baixa, na rubrica das juntas de freguesia, esse

valor não foi retirado e portanto estão lá trinta e tal mil euros que têm que ser apresentados

ao Tribunal de Contas, como nós sabemos, este valor devia ser entregue em dois mil e

dezoito, não foi entregue à junta e portanto este valor tem que se manter nesta Revisão para

que  possa  ser  transferido  para  a  junta  de  freguesia  para  o  Tribunal  de  Contas  poder

aprovar, essa é a informação também que tenho, foi essa a justificação que me deram em

relação a esta, não sei se é essa a informação que queria?--------------------------------------------

----- A Revisão não foi feita, mantém-se o valor que estava.”--------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente, vamos ver se a gente se entende.-----------

----- O Executivo Municipal aprovou uma Revisão Orçamental com um intuito, intuito esse

que afinal não existe como é lógico, se o valor lá está e continua lá, não é isso que dá

origem à Revisão Orçamental, a não ser que com base nisso queiram justificar a Revisão

em baixo, aliás a propósito, pedia ao Senhor Presidente da Assembleia que me deixasse

usar aqui os meios tecnológicos, se me permitisse vou aqui passar um filme, da última vez

não fui muito bem sucedido com os slides e queria passar um filme para ver se depois,

consigo falar um bocadinho do Orçamento.------------------------------------------------------------------

----- Agora para mim é claro, isto não é para resolver o problema de Travassô nem de Óis.---

----- Já agora, quando nós falamos convém que possamos falar a verdade.------------------------
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----- Se me permitem vou-me deslocar aqui a baixo e vou passar um pequeno filme que

trouxe para vocês.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Porque é que trouxe este bocadinho? Porque às vezes nós pomos-nos para aqui a

falar, diz que disse e que não disse, na última Assembleia, no Orçamento para 2020, vim

aqui falar disto e mais, disse assim – nós vamos fazer uma revisão em baixa, vamos ser

batoteiros. “Não vamos lá agora fazer uma coisa dessas”.  Chegasse hoje à Assembleia,

vamos fazer uma Revisão em baixa, dez milhões e meio.-----------------------------------------------

-----  Para  termos uma ideia,  as pessoas lá  em casa que nos estão a ouvir,  o  que nós

estamos a dizer ao nosso povo é basicamente o seguinte: Fomos incapazes, porque fomos

nós que propusemos este Orçamento, fomos incapazes de concretizar dez milhões e meio

em quarenta e seis milhões de Orçamento.------------------------------------------------------------------

-----  Isto  aqui,  num  cargo  público  interpretasse  assim,  na  função  privada  isto  dava

despedimento, mas era na hora, isto é, na minha perspetiva, e lembrem-se eu falei disto na

última Assembleia, uma pura vergonha e é uma vergonha em primeiro lugar para nós.---------

----- Vejam só, projeto Vou Águeda, dotação inicial quarenta mil euros, diminuição prevista

no Orçamento quarenta mil euros, nova dotação zero, aqui cumprimos, cem por cento de

taxa de concretização.---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Atividades da área social, trezentos mil euros, diminuição duzentos e quinze mil euros,

nova dotação oitenta e cinco mil euros.-----------------------------------------------------------------------

----- Apoio às atividades das associações culturais e recreativas, quatrocentos e sessenta

mil  euros,  diminuição  duzentos  e  quarenta  e  um  mil  euros,  nova  dotação  duzentos  e

dezanove mil euros.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Gestão  de  combustíveis  florestas,  quinhentos  e  quarenta  mil  euros,  diminuição

quinhentos e cinco mil euros, nova dotação trinta e cinco mil euros.----------------------------------

----- Regeneração urbana nas freguesias, um milhão duzentos e cinquenta e dois duzentos e

cinquenta, diminuição um milhão e cem e setecentos, nova dotação cento e cinquenta e

cinco mil quinhentos e cinquenta.-------------------------------------------------------------------------------

----- Qualificar obras na freguesia, pavimentações, dois milhões e setecentos, diminuição um

milhão e setecentos, nova dotação um milhão de euros.-------------------------------------------------

----- Gabinete de apoio ao agricultor, dotação setenta e sete mil euros, diminuição setenta e

três mil euros, nova dotação quatro mil euros.--------------------------------------------------------------

----- Ligações cicláveis do centro da cidade à zona industrial, cento e setenta e cinco mil e

setecentos, diminuição cento e sessenta mil euros, nova dotação quinze mil e setecentos

euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Reabilitação  do  espaço  envolvente  à  habitação  social,  junto  à  Fundação  Dionísio

Pinheiro,  duzentos e setenta e quatro mil  e doze vírgula dezoito,  diminuição duzentos e
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sessenta e cinco mil, nova dotação nove mil e doze.------------------------------------------------------

----- Freguesias  transferências correntes mais capital, um milhão novecentos e cinquenta e

quatro seiscentos e noventa e sete vírgula setenta e nove, diminuição quatrocentos e trinta e

nove mil euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Só aqui estão os primeiros três milhões, achei que não devia ser chato, até porque hoje

a Assembleia deseja-se curta, mas é isto que nós fizemos de uma forma geral.------------------

-----  Chegamos  ao  último  dia  do  ano  e  vamos  tirar  ao  Orçamento,  com  o  qual  nos

comprometemos com as pessoas, dez milhões e meio.--------------------------------------------------

-----Pior, foi o que mostrei no filme, é que na última Assembleia eu disse - isto vai acontecer

- porque para nós é muito importante pôr lá os oitenta e cinco ou noventa por cento de taxa

de execução, “não isso não vai acontecer”, cá estamos com ela, e para quê? Já agora,

porque é que nós não fizemos isto no inicio do ano? Mas que documento é este? E agora

vamos branquear isto com sonazol, é isto que os Senhores vão fazer? É isto que vocês

querem para as vossas freguesias? São estes os sinais? E para o ano voltamos a fazer o

mesmo e no outro ano voltamos a fazer o mesmo e andamos nisto, ano após ano, vão-me

perdoar, mas eu não concordo nada com isto, nada, nada, nada. Ninguém pode concordar

com um a coisa assim.---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ainda não percebi, e é a pergunta que deixo para o Executivo. Qual é o objetivo de

diminuirmos dez milhões e meio o Orçamento? É uma pergunta simples.”--------------------------

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

----- “Vimos aqui este encenamento dramático pela parte do Senhor Deputado, sobretudo

esta questão dos incapazes. Gostava de lhe falar, com tranquilidade, dos incapazes, afinal

de contas é isso que as pessoas, sobretudo os cidadãos que estão em casa e sobretudo os

nossos munícipes estão preocupados com isso.-----------------------------------------------------------

----- Posso-lhe dizer que, neste momento, com o avançar do ano, estamos a pouquíssimos

dias do final do ano, temos já claramente uma noção do nosso desempenho durante este

ano e  há uma coisa que desde já  lhe  posso dizer,  o  nosso endividamento  vai  voltar  a

descer,  aliás  o  nosso  endividamento  de  médio  e  longo  prazo,  curiosamente,  são  os

empréstimos de 1999, 2001, 2002, 2003 e um de 2006 e outro de 2009, o de 2001 é o que

ainda  demora  mais  tempo  a  pagar  porque  é  o  mais  elevado,  estamos  a  baixar  este

endividamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Queria-lhe dizer que esta visão catastrófica,  evitam as pessoas de ficar  assustadas

porque não há razão para tal, e isso aí efetivamente é importante. A nossa prestação de

contas,  todas as prestações de contas que nós temos vindo a fazer,  esta tendência de

diminuição do endividamento do Município tem-se vindo a manter.-----------------------------------

-----  Agora  reparem,  acho  que  é  importante  nós  percebermos  todos,  se  calhar  somos
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incapazes de fazermos algumas coisas que eu não sei o quê, mas que fazemos muitas

coisas bem fazemos.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Porque reparem, nós temos a mais baixa fiscalidade do país, vá-me seguindo e quando

eu me estiver  a enganar  diga,  a mais baixa  fiscalidade que é possível  aplicar  no país,

portanto os nossos cidadãos, os munícipes e Águeda, pagam os mais baixos impostos do

país, isto é importante que seja dito, mais, repare numa coisa, no final do mandato passado,

tivemos,  e  esta  descida  foi  feita  dois  anos  antes  com  repercussões  no  último  ano  de

mandato, sempre disse que é muito mais difícil manter alguma coisa lá em cima, bem no

alto, do que fazê-la lá chegar, portanto nós estamos a manter.-----------------------------------------

-----  Outra  questão que temos aqui  é o  seguinte,  todas as  nossas contas e  a  situação

financeira do Município e os pagamentos estão perfeitamente equilibrados e em dia, nós

temos uma coisa que é absolutamente interessante e acho que é digna de nota porque é

preciso  dizer,  somos  um  Município,  pelo  menos  da  região,  que  mais  transfere  meios

financeiros para as juntas de freguesia, também é verdade e evitam de vir dizer que não é

porque é verdade.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Nós temos obras, aliás durante este ano, aquilo que mais se ouviu acontecer, foi as

pessoas queixarem-se com as obras, os problemas das obras, são obras que existem e

sabe uma coisa? E por todo concelho, nuns locais mais, noutros menos porque nós não

conseguimos fazer com a mesma velocidade em tudo ao mesmo tempo, mas estamos a

fazer obras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Mas  depois  conseguimos  ainda  outras  coisas,  nós  somos  um  concelho  premiado

internacionalmente,  mundialmente  na  luta  que  temos  com  os  outros,  dizem,  alguns  do

Senhores que, se calhar compramos os prémios, os nossos vizinhos não compram nada,

não sei o que é que temos porque fomos premiados e considerados entre os melhores  e

isto honra indiscutivelmente Águeda.--------------------------------------------------------------------------

----- Reparem numa coisa, ainda somos capazes de fazer o AgitÁgueda, termos este Natal

maravilhoso, tudo isto nós somos capazes de fazer e temos as contas em ordem e vamos

continuar  a  ter  porque  no  próximo  ano,  quando  prestarmos  as  contas  de  dois  mil  e

dezanove, aquilo que vai indiscutivelmente que vai aparecer como o mais significativo nas

nossas  contas  é  que  voltamos  a  baixar  o  endividamento  do  Município  e  volto  a  dizer

endividamento que vem lá de trás ainda, já o poderíamos ter pago noutras alturas, mas

entendemos que não seria o melhor  ato de gestão,  mas atenção estamos,  1999,  2001,

2003, 2000 é por aí, portanto continuamos a fazer e aqui isto é preciso que o diga, pode

continuar com a sua visão catastrófica destas questões mas permita-me porque tinha que o

dizer esta, e tudo aquilo que aqui disse é a mais completa das verdades.”-------------------------

----- Hilário Manuel Ferreira dos Santos - PSD; ---------------------------------------------------------
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----- “Acho que passa aqui alguma confusão na cabeça do Senhor Presidente da Câmara,

mas  não  admira,  na  última  Assembleia  Municipal  vimos  que  ele  estava  um  bocado

confundido e agora, pelos vistos, a coisa continua.--------------------------------------------------------

-----  O  Senhor  Presidente  da  Câmara  faz-nos  aqui  um retrato,  que  é  o  seu  retrato  de

Águeda, e com algumas coisas nós concordamos, Águeda é uma terra que nos orgulha

viver, pelo menos a mim sempre me orgulhou viver, nasci no Beco, em Macinhata do Vouga,

não foi no hospital, foi lá numa casa, e sempre tive orgulho de Águeda e continuo a ter, é

uma terra que dá gosto viver e todos nós que estamos aqui nesta Assembleia pugnamos

para dar cada vez mais gosto.-----------------------------------------------------------------------------------

----- Nós, não estamos aqui numa posição de dizer que tudo está mal em Águeda, mas

também, pelo menos eu, não tenho a posição de que tudo está bem em Águeda, percorro o

país, percorro o mundo, sei o que quero para a minha vida e para a minha felicidade e sei

que quero muito mais do que aquilo que hoje Águeda me pode dar e é por isso que eu luto.-

-----A questão dos incapazes. Incapazes é lá aquela associação da filha do Ferro Rodrigues,

não é? Isso é uma coisa absolutamente diferente, não é isso que está aqui em discussão.---

----- Vamos lá começar por esta Assembleia, nós somos convocados por esta Assembleia

com uma convocatória, e este ponto diz muito claramente, “neste sentido e considerando

que  a ata da primeira reunião da sessão ordinária da Assembleia Municipal de Águeda, de

vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezanove, refere o Grupo Municipal do Partido Social

Democrata, representado  na Assembleia Municipal de Águeda, vem nos termos, ao abrigo

do artigo vinte e cinco,  do regimento da Assembleia  Municipal  de Águeda apresentar a

seguinte moção, atribuição de apoio extraordinário à União de Freguesias de Travassô e

Ois da Ribeira.”------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ora, é este ponto que o Senhor Presidente da Câmara nos apresenta aqui como a

necessidade, ou basicamente o click, para fazer a Revisão Orçamental.----------------------------

----- Primeiro - o Senhor Vice-Presidente Edson, já disse que afinal não é este ponto, então

se não é este ponto, o que aqui está transcrito é pura mentira, isto é para começar.------------

----- Para falarmos verdade temos que ser sérios, porque se efetivamente não fizemos uma

Revisão em alta das verbas para as juntas de freguesia, ao contrário fizemos uma Revisão

em baixa de duzentos mil euros de um lado mais trezentos e tal de outro, não era preciso

fazer nenhuma Revisão para dar os trinta mil euros à União de Freguesias de Travassô e

Ois da Ribeira, portanto o que nos trás aqui apresentado por vocês é mentira.--------------------

-----  Vocês  dizem,  “não  é  só  isto”,  pois  não,  mas  isto  foi  o  principal  que  vocês  aqui

puseram.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Só  estou  Senhor  Vice-Presidente  a  cingir-me  aos  documentos  que  nos  são

apresentados,  penso  que  é  com base  nestes  documentos  que  nós  temos de  avaliar  a
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reunião, tem que ser mesmo com base nestes, porque todos os outros que a gente vos

pediu há semanas, vieram hoje às cinco da tarde.---------------------------------------------------------

----- Quer dizer, a Câmara anda semanas para responder a questões que têm a ver com o

Orçamento e com a Revisão Orçamental e depois envia-nos esses documentos todos às

cinco da tarde, como se nós fossemos profissionais como vocês são, Senhores Vereadores

a tempo inteiro e que tivéssemos aqui vinte e quatro horas por dia, das cinco da tarde até às

oito ou até às nove, tivemos tempo efetivamente de estudar estes documentos.------------------

----- Segundo – A questão do Orçamento. O que é que é um Orçamento? O Orçamento é

um documento que nos indica, a todos nós os Aguedenses, aquilo que o nosso Município

se propõe a fazer, neste caso, se propunha no final de dois mil e dezoito a fazer durante o

ano de dois mil e dezanove. -------------------------------------------------------------------------------------

----- Como já disse o meu colega Carlos Almeida, não foi a oposição, não foram os Membros

da Assembleia Municipal que se propuseram fazer isto, foram vocês, penso que não houve

nenhuma pressão junto da Câmara que vos obrigassem a fazer este Orçamento, penso eu,

e foram vocês que o fizeram de livre e espontânea vontade.--------------------------------------------

----- Diz o Senhor Presidente, temos a mais baixa fiscalidade do país, os nossos cidadãos

têm isto em Águeda. O Senhor provavelmente não considera os empresários cidadãos de

Águeda, porque esses têm a fiscalidade mais alta do país, sim, temos as taxas no máximo,

só não temos mais porque a Câmara não pode aplicar mais, é o máximo.--------------------------

----- Diz o Senhor Presidente, temos obras, temos prémio, temos AgitÁgueda, temos Natal, é

verdade temos, mas Senhor Presidente nós temos isso tudo, mas teríamos na mesma com

um Orçamento  de  quarenta  e  seis  milhões  de  euros  ou  com um Orçamento  de  trinta,

bastava que nós quiséssemos dizer a verdade ao povo de Águeda, bastava isto, porque

quando vocês quiseram propor um Orçamento de quarenta e seis milhões de euros, vocês

já sabiam que não iam fazer nem quarenta e seis, nem quarenta, nem trinta e cinco e se

calhar nem trinta, vocês já sabiam que estavam a mentir ao povo de Águeda, isto é que é o

que tem que ser dito, nós não estamos a dizer que vocês que não fazem nada, o que vocês

propuseram foi  uma coisa que não conseguiram realizar,  e isto, Senhor Presidente, tem

muito a ver com as necessidades da população, porque vocês criam uma expetativa junto

das pessoas que finalmente vão ter aquilo que almejam e o meu colega Carlos Almeida deu

aqui vários exemplos e depois não se realiza agora, nem depois, nem antes.---------------------

-----  Vejam um facto,  ainda  estamos  neste  Orçamento  a  fazer  Revisões  do  Orçamento

Participativo  de  2016  e  2017,  ainda  decorrem,  pelos  vistos,  obras  do  Orçamento

Participativo de 2016 e 2017, para não dizer as de 2017 e 2018, grande parte ainda estão

por realizar, pelo menos em valor.------------------------------------------------------------------------------

----- Isto tudo tem a ver com quê? Com a maneira do que é que nós dizemos aos nossos
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concidadãos, portanto Senhor Presidente, já o dissemos para o Orçamento do ano que vem

e dizemos para este.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Quero-lhe  fazer  só  mais  uma  nota,  é  que  os  Senhores  fazem  uma  Revisão  do

Orçamento de quarenta e seis para trinta e cinco e meio, mas vocês provavelmente nem

trinta vão realizar e quando fazem esta Revisão a dois dias do final do ano, o Senhor com os

seus dados todos que tem na mão, já o podia ter feito para os valores mais corretos para

pelo menos garantir que garantíamos os oitenta e cinco por cento da realização daquilo que

refere a lei. Não sei se vamos lá chegar, veremos, porque se não chegarmos lá é dupla

incompetência, é incompetência a fazermos o Orçamento no início do ano e chegarmos a

dois ou três dias do ano e voltámos a errar, isso ainda é pior a emenda que o soneto, do

meu  ponto  de  vista,  eu  não  sei  se  vai,  não  sou  Vereador,  não  conheço  isso,  estou

simplesmente a basear-me nos números que tenho tido dos anos anteriores e assim, isso

eu não sei.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Por isso Senhor Presidente,  o que está aqui  em causa é este documento que é a

Revisão de um Orçamento, portanto isto de Orçamento não tem nada, isto é uma fraude ao

nível de Orçamento, não quer dizer que nós não façamos obras, não quer dizer que nós não

façamos coisas, não quer dizer que a gente não faça AgitÁgueda e prémios, mas ao nível

do Orçamento não é assim, aliás o meu colega Carlos Almeida já disse,  que muito mal

estaria o país se fizesse Orçamentos com desvios de verbas de trinta e cinco por cento e

coisas deste tipo.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quando falamos das despesas de investimento, então os desvios não são de trinta nem

trinta e cinco,  estamos falar  de passar de quinze milhões de euros para oito milhões é

cinquenta por cento é só isto que nós estamos a discutir.------------------------------------------------

----- Este documento como Orçamento não tem nada, é uma coisa parecida, é um esboço,

mas muito bem, a malta se quiser aprova esta Revisão como aprovou o Orçamento, cada

um toma a sua decisão, nós, claro, votaremos contra.”---------------------------------------------------

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

----- “Ouvi atentamente o que o Senhor Presidente da Câmara disse, até a forma empolgada

com que ele falou, mas Senhor Presidente quem fez o Orçamento foi o Senhor não fui eu, é

preciso não se esquecer disso.----------------------------------------------------------------------------------

-----  Agente  quando  faz  um Orçamento  não  é  jogar  barro  à  parede,  agente  faz  para  o

cumprir, se não faz outro, é assim que funciona, portanto ou não fomos capazes, que é para

o Senhor não ficar ofendido, de fazer o Orçamento, ou não fomos capazes de o executar,

mas digo-lhe uma coisa, a única pessoa que podia estar aqui chateada era eu, porque já

provei,  enquanto  Membro  da  Assembleia,  dois  Orçamentos  aqui,  vim  sempre  falar  do

mesmo e o Senhor das duas vezes não cumpriu, portanto eu é que tenho razões para estar
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chateado, então uma pessoa está aqui a falar e o Presidente não ouve nada, o Presidente

não, o Senhor Vice-Presidente que é o homem dos números e compreende-me melhor.------

-----  Sabe,  também lhe podia falar  de impostos,  é verdade,  o Senhor  quando chegou à

Câmara,  o concelho pagava de derrama dois  milhões e quatrocentos,  lembra-se? Eram

dois milhões e quatrocentos que entravam aí nas contas para alcatroar as estradas e fazer

as outras coisas todas. O Senhor hoje recebe cinco milhões duzentos e tal, de derrama não,

peço desculpa, de IMI, cinco milhões duzentos e tal, mais do que duplicou.------------------------

----- Da água, o Senhor lembra-se com certeza de uma intervenção que fiz em Belazaima,

são três milhões de euros a mais que o concelho de Águeda paga e foi o Senhor que tomou

a decisão, se se lembra estávamos os dois no Executivo nessa altura, sabe quantos anos lá

vão? Garantidamente dez, trinta milhões de euros.--------------------------------------------------------

----- O Senhor lembra-se, naquela altura, 2005, quando o Senhor diz “tenho que pagar aqui

os empréstimos e tal.” ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- O lixo era recolhido e bem, não é como agora, de borla, hoje o Senhor recebe, muito

perto, de setecentos e cinquenta mil de euros.--------------------------------------------------------------

----- Só queria fazer-lhe aqui uma conta, setecentos e cinquenta mil euros, mais três milhões

para a água, mais dois milhões e oitocentos para o IMI, dão seis milhões e meio a mais por

ano para o Município e diz o Senhor e com razão, “ e podia ser pior” que é onde o Senhor se

agarra e depois quando começa a ficar sem argumentos diz assim “e olha o Pai Natal” e se

o Pai Natal não chegar agente vai com o AgitÁgueda, porque estes são os seus argumentos

fortes e eu percebo. Olhem o povo porque o povo realmente gosta disso, mas  a vida do

concelho, tal como lhe disse aqui na última Assembleia, é muito mais do que o Pai Natal e

do que o AgitÁgueda, isso está, está bem feito, podíamos gastar mais, menos, vamos deixar

lá os rapazes descansados, até lhe propus adotar um menino.---------------------------------------- 

-----  Vamos  falar  de  coisas  sérias  e  o  que  eu  lhe  perguntei,  o  Senhor  veio  aí  todo

empolgado, só lhe fiz uma pergunta, para que é que o Senhor está a fazer uma Revisão em

baixa de dez milhões e meio? E o Senhor não foi capaz de me responder, podia-me dizer

assim – olha tu tinhas razão, eu disse que não, mas tinhas razão - porque  eu trouxe o vídeo

que era para não haver enganos “disseste que nós íamos fazer uma pequena aldrabice”,

dez  milhões  e  meio,  até  disse onze,  peço desculpa  pela  imprecisão,  “onze milhões  de

aldrabice” e o Senhor negou, mas afinal é um facto, o que nos interessa é preencher um

quesito legal, o Senhor chega aqui e diz assim “  Vamos lá aqui aprovar um Orçamento a

dois dias do fim do ano, para preencher um quesito legal” e a malta vota em consciência da

forma como quiser.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Agora quando se lê o texto, e o Hilário aí tem razão, quando se lê o texto introdutório,

cheira até, peço desculpa, a alguma falsidade, “vamos agarrar aqui neste instrumento que é
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Travassô e Óis, vamos tentar ludibriar isto, para ver se fazemos passar esta questão” até

lhe digo, para defender Travassô e Óis – não, deixe lá ficar o orçamentado todo porque

assim é que não tem desculpa para não pagar a Travassô e Óis – mas ainda lhe digo outra

coisa Senhor Presidente, isso é que eu me espanto, é porque é que hoje são vinte e sete de

dezembro, esta deliberação é de fevereiro e o Senhor ainda não a cumpriu, isso aí é que

valia a pena nós pensarmos, entende? Isso aí é que eu gostava, não era hoje estarmos a

fazer aqui uma Revisão para ponderar uma coisa que com certeza o Senhor não vai pagar

na segunda-feira, de certeza absoluta.”-----------------------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  em relação à matéria em apreço e quanto à justificação desta

Revisão Orçamental e à referência abusiva a Travassô, evidente que acompanhamos aquilo

que foi dito pelo Partido Social  Democrata e penso que fica tudo dito com isso, não faz

qualquer  sentido,  no  nosso  entendimento,  fazer  qualquer  espécie  de  referência  a  uma

moção que foi aprovada pela Assembleia Municipal, em fevereiro, e que respeita, ao fim e

ao cabo, à salvaguarda dos interesses da população de Travassô que ficavam igualmente

defendidos pelo cumprimento do Orçamento que está em vigor e que ainda não foi revisto.

Não é essa a verdade que respeita à necessidade de proceder à Revisão Orçamental.--------

----- E quanto à verdade sobre a fiscalidade, Senhor Presidente infelizmente introduziu esse

assunto na sua resposta, aliás a sua resposta foi toda feita à primeira intervenção do Dr.

Carlos Almeida,  foi  toda feita  ao lado daquilo  que foi  questionado,  mas foi  aqui  reposta

também a verdade  sobre  a  questão da fiscalidade,  sem necessidade  nenhuma,  porque

entendemos que a fiscalidade do Município de Águeda é um dos fatores de atração para o

Município, mas dizer que é a mais baixa que é possível é uma evidente falsidade.--------------

----- A questão que nos trás aqui é a questão de saber se vamos proceder a uma Revisão

Orçamental  que  reduz  em  dez  milhões  e  meio  as  verbas  a  despender  pela  Câmara

Municipal mas que no fundo corresponde à impossibilidade de gerar receitas desse valor e

aquilo  que ocorre,  todos os  anos,  é um ritual,  é  que todos os Orçamentos da Câmara

Municipal de Águeda são empolados, são sobre orçamentadas receitas para depois justificar

as promessas que aparecem sobre a forma de realização, ou promessa de realização de

despesas. E este valor dos dez milhões é praticamente constante é só ir ver aquilo que é

prometido nos Orçamentos todos os anos e depois aquilo que nos aparece nas contas do

Município, dez milhões até é ser caridoso, habitualmente anda entre os dez e os quinze

milhões.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  A  nós  põe-se  fundamentalmente  a  questão  de  saber  se,  tendo  tudo  isto  em

consideração, devemos votar contra esta proposta da Câmara Municipal ou não? Para nós,

o CDS, o pecado original não está nesta proposta, embora ela tenha uma série de pecados,
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um deles, se calhar maior, é vir com uma justificação que não faz qualquer sentido, mas o

pecado original  está no Orçamento e não na Revisão Orçamental,  portanto,  nós vamos

abster-nos nesta matéria.”----------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Em  relação  a  esta  questão,  Carlos,  permite-me  que  te  diga,  tens  uma  visão

efetivamente diferente sobre a forma como o Orçamento deve ser apresentado ou como

deve ser feito em relação aquilo como ele nos é apresentado e dado a conhecer nos últimos

anos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Agora, essa visão, o facto de ela ser diferente não nos dá o direito, por vezes, nós pelo

facto de seguirmos um caminho contrário, encontrarmos a justificação para algumas coisas,

honestamente, enquanto Membro dos Juntos, incomoda-me a quantidade de vezes que se

usa algumas expressões como falsidade, como mentira, tudo o que tenha a ver com isso

acho que não corresponde minimamente aquilo que nós estamos aqui a fazer, estamos com

uma  postura  séria,  os  Juntos  sempre  estiveram  dessa  forma,  e  pelo  facto  de  termos

algumas, digamos, diferenças na forma de análise de um documento, que em meu ver são

puramente técnicas, e para os nossos munícipes, fique bem claro, quem está lá em casa, o

Orçamento ser apresentado assim, ou ser apresentado em baixa com as revisões em alta,

temos que vir aqui constantes vezes fazer as revisões em alta desta forma é uma forma de

eu ver e há outros municípios que o fazem, tem sido assim, com os resultados práticos que

nós  conhecemos,  para  os  munícipes  não  tem  qualquer  tipo  de  influência  sobre  a

operacionalidade do documento, a forma como as obras decorrem, como tudo é gerido, não

altera nada, simplesmente existem algumas, e tu sabes perfeitamente e os outros colegas

sabem perfeitamente porque é que isto é feito desta forma, existem projetos que estão aqui,

que estão cabimentados aqui, uns ou porque não têm fundo ou porque as candidaturas não

foram aprovadas, outros porque foram a concurso e para irem a concurso têm que estar lá e

ficaram vazios, não existe nada por trás disto.------------------------------------------------------------

-----  Acredito  que  vos  faça  alguma  confusão  porque  para  vocês  pode  ser  populismo

apresentar um documento com quarenta milhões e a sua execução ser de vinte e oito,

acredito que sim, mas não há nada mais além disto.------------------------------------------------------

----- Estes documentos, esta forma de trabalhar, não influencia em nada para os nossos

cidadãos, é uma questão meramente de operacionalidade, entendo perfeitamente porque é

que é feito desta forma, tentarmos encontrar aqui mais questões paralelas para justificar

isto, penso que não nos fica bem.------------------------------------------------------------------------------

-----  Para os nossos colegas do Rio que aterraram aqui  hoje,  parece que estamos aqui

perante uma Câmara Municipal onde tudo é feito às escondidas, tudo é feito da forma mais

obscura, nada disso, está tudo às claras, o documento é este, foi apresentado desta forma.--
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----- O ano passado aconteceu da mesma forma, Águeda é aquilo que nós conhecemos, só

me refiro ao cenário catastrófico e desastroso que é criado aqui e a constante insistência em

alguns termos com os quais eu não me revejo, não me identifico, até agora tem sido tudo

bombas de fumo e andamos nisto há dois anos e, honestamente, acho que para nós, eu,

enquanto Deputado Municipal,  não me sinto minimamente confortável com o uso destes

termos: mentira, fraude, inverdade, falta de seriedade, honestamente não é para isto que

estou aqui e acho que não nos beneficia a nenhum de nós, que está aqui dentro. -------------

-----  Em relação ao documento, é uma opção que está, digamos,  assumida, portanto da

parte dos Juntos obviamente vamos votar a favor.---------------------------------------------------------

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

----- “Caro Humberto, só vim aqui para, em primeiro lugar, te cumprimentar, afinal estamos

prestes a descobrir que somos primos, fico com essa mágoa.------------------------------------------

----- Humberto, sabes que os números, lá na tua área não sei como é que funcionam, se me

perguntasses  a  mim  se  o  portão  da  cave  devia  abrir  para  cima  ou  para  o  lado,  está

descansado que não ia opinar, porque respeito quem sabe disso.------------------------------------

----- Relativamente às contas, também é muito simples, os Orçamentos, e tu vais concordar

comigo, são puras ferramentas de trabalho, Orçamentos empolados, posso chamar isso?

Orçamentos empolados permitem uma distorção completa, em primeiro lugar, daquilo que é

a estratégia que o Município quer implementar ou se quiseres da tática, para o ano vindouro.

----- Se tu olhares para aquilo que tu tiraste agora e pensares só um bocadinho, vamos fazer

diferente,  vamos  apostar  nas  juntas  de  freguesia  e  sacas  agora,  no  final  do  ano,  um

pipalhão de dinheiro nesta revisão Orçamental às juntas de freguesia, achas que estás a

contribuir com a imagem que passaste no início do ano?------------------------------------------------

----- Vou-te explicar, tens aqui duas rubricas doutros, estás a ver na receita, onde tu tiras de

lá cerca de dez milhões de euros, a questão que tu tens que explicar é porque é que os

puseste lá, não ponhas a pergunta para mim porque eu não sou do Executivo nem fui eu

que fiz o Orçamento, e mais, te digo uma coisa, na altura tive o cuidado, como vim cá este

ano, e disse assim “Isto não se faz assim, na minha opinião faz-se ao contrário” porque se

não o teu papel aqui é igual ao meu e tu não te sentes confortável com o que a gente aqui

vem dizer  e eu não me sinto nada confortável  de te ver vir  aqui  só de não te sentires

confortável com isso, porque eu no teu lugar também não sentia confortável com  isto.--------

----- Nós somos órgão fiscalizador, ainda te vou dizer mais, este ano houve vinte e cinco

Alterações Orçamentais, se tens a mesma informação que eu, repara bem, só conheces

uma, então nós estamos aqui a fazer o quê? Vamos votar, é como tu dizes, eu aí percebo, é

isso trabalhamos juntos, ou votas contra ou votas a favor, e para isso tenho uma resposta a

dar-te, vou votar contra.”------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; -----------------------------------

----- “ Senhor Presidente, antes de mais queria só dizer ao Senhor Deputado Carlos Almeida

que, no dia em que eu não falar empolgado da minha terra, não estou aqui a fazer nada,

acho que esse empolgamento não é admiração para si, nem para ninguém e efetivamente

não andamos aqui a enganar ninguém, nunca enganámos e todo o nosso trabalho está

indiscutivelmente à vista de todos e é um trabalho feito todos os dias.-------------------------------

-----  Queria  também dizer,  porque é importante  aqui,  não vale  a  pena estarmos aqui  a

escamotear  ou a dizer  que eu disse alguma inverdade,  é efetivamente  verdade que os

cidadãos de Águeda pagam os mais baixos impostos do país.-----------------------------------------

----- Os empresários de Águeda, mesmo os empresários, pagam o mais baixo IMI que é

possível pagar em Portugal e é-lhes devolvida a totalidade que é consignada à Câmara

Municipal do IRS que pagam, não acontece em mais município nenhum aqui à volta, há

dezoito ou dezanove no país. Águeda indiscutivelmente é o maior município que faz isto,

queria que ficasse claro, porque isto é verdade.------------------------------------------------------------

----- As empresas que têm lucros pagam uma derrama sobre o valor máximo que é possível,

mas são as empresas que têm lucros e isto é assim a algum tempo.---------------------------------

----- O que nós estamos a fazer aqui já foi feito em outras alturas, é feito praticamente pela

maior parte dos municípios em Portugal, não há aqui drama nenhum, só queria tranquilizar

as pessoas porque lá fora podem, ao ouvir-vos com esta carga dramática que colocam

nestes assuntos, achar que alguma coisa está mal, não, não está, está tudo tranquilo, as

coisas estão bem, quando prestarmos contas relativamente ao nosso desempenho de dois

mil e dezanove, já o disse, vamos continuar a diminuir o endividamento e vamos estar muito

bem.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Agradecia,  no entanto,  que o Dr Edson tentasse explicar  aqui  alguma questão que

possa ter ficado menos clara.”-----------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Vou tentar responder ou explicar melhor.--------------------------------------------------------------

----- Ao lermos a proposta de Revisão Orçamental diz “neste sentido e considerando que”

primeiro há uma ata, uma primeira reunião, uma sessão ordinária da Assembleia Municipal

que diz, que propõe ou que refere o seguinte, isto é preciso ler para as pessoas lá em casa

também perceberem “O Grupo Municipal do Partido Social Democrata, representado pela

Assembleia Municipal de Águeda, vem nos termos e ao abrigo do disposto no artigo vinte e

cinco,  do  Regimento  da   Assembleia  Municipal  de  Águeda,  apresentar  a  seguinte

moção:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Primeiro: - Considerando que até à realização das eleições intercalares que ocorreram

no pretérito domingo de vinte e quatro do dois de dois mil e dezanove, não foi possível
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formar executivo na União de Freguesias de Travassô e Ois.----------------------------------------

----- Segundo: - a) Atribuição do apoio extraordinário à União de Freguesias de Travassô e

Ois  da  Ribeira,  correspondente  às  verbas  não  concedidas  relativas  à  delegação  de

competências.”  Este ponto é um dos pontos que justifica a Revisão e porquê? Nós temos

que mandar para o Tribunal de Contas os seiscentos e dezoito mil euros mais ou menos,

que é das transferências das delegações de competências para as juntas,  seiscentos e

dezoito mil,  foi  aquilo  que foi  aprovado no Orçamento,  como a União das Freguesia  de

Travassô  e  Óis  da  Ribeira  não  tiveram  esse  valor  em  dois  mil  e  dezoito,  nós  não

contemplamos dois mil e dezanove,  não sabíamos o que é que ia...aprovamos foi estes

seiscentos  e  dezoito  mil  euros,  portanto  com  esta  nota,  com  esta  proposta  do  PSD,

tínhamos que pôr mais trinta mil.--------------------------------------------------------------------------------

----- Esta verba para Tribunal de Contas tem que estar prevista em Orçamento, esta rubrica

está no Orçamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Isto não justifica só por si a revisão porque há o ponto dois que é, existe a necessidade,

neste caso de diminuição de rubricas já existentes, e porquê a diminuição? Nós quando

diminuímos um Orçamento há duas ferramentas que podemos utilizar,  são as alterações

orçamentais  ou  as  revisões  orçamentais,  nós  as  alterações  usamo-las  muitas  vezes  e

sempre que  necessário  as  revisões,  neste  caso  fizemos uma Revisão  em baixa  o  que

pudemos  fazer,  caso  fizéssemos  como  o  Senhor  Carlos  Almeida  diz,  caso  fizesse  um

Orçamento reduzido, se calhar estaria aqui a fazer uma Revisão em alta, a questão é esta.--

----- Nós utilizamos ferramentas que são legais, estão previstas na lei, agora nós fazemos,

enquanto cá estivermos, à nossa maneira. Quando for à vossa maneira, quando vocês cá

estiverem ou se vierem a cá estar, fazem à vossa maneira.---------------------------------------------

----- Há muitas maneiras de fazer revisões aos Orçamentos, podia fazer um Orçamento de

vinte e sete milhões e depois vinha cá fazer várias revisões em alta, é ou não é? É assim,

são estas as ferramentas que nós temos que podemos fazer.------------------------------------------

----- Não estou a dizer que não concordo com o Senhor Carlos Almeida, até quando eu lhe

estava a fazer esta revisão,  estava a pensar,  logicamente vou levar pancada do Carlos

Almeida,  é  óbvio,  que  culpa  é  que  tenho  deste  Orçamento,  vou-lhe  dar  dois  ou  três

exemplos, de revisões que nós estamos aqui a propor diminuição em baixa para conseguir

estar perto dos oitenta e cinco por cento, logicamente em termos de receita, nós também

queremos procurar  cumprir o máximo possível é óbvio, e tenho aqui despesas que estavam

previstas fazer que não se fizeram, a Alta Vila era para ter começado há seis meses ou

mais,  não  foi  feito,  agora  começou,  começou  o  mau  tempo,  não  foi  feito,  está  tudo

justificado, todas as alterações, as revisões que foram feitas em baixa, está tudo justificado,
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está tudo preto no branco, até o Carlos Almeida acabou por as dizer quase todas, podia

estar  aqui  a  noite  toda  a  dizer  –  esta  diminui,  esta  diminui...-meus  Senhores  são

ferramentas, volto a repetir, legais. Antigamente só se podiam fazer algumas alterações ao

longo do ano, neste momento podem-se fazer as que nós quisermos, e sabem que mais?

Nós fazemos as que nós quisermos e as que são necessárias. E mais, se eu fizesse um

Orçamento, tendo em conta as receitas que podíamos vir a receber todos os anos, vinte e

oito milhões, vinte e nove milhões, neste momento, até vos posso dizer, se não fizéssemos

esta revisão, teríamos das execuções mais altas dos últimos anos, teríamos, portanto nós

só fizemos esta revisão no sentido de procurar estar mais perto dos valores dos oitenta e

cinco por cento e é lógico se não vou cumprir esta despesa, não a vou ter, não vale a pena

acabar o ano com ela espelhada.-------------------------------------------------------------------------------

----- O que estamos aqui a fazer é para que as contas de Águeda, não estamos aqui a

esconder nada com este documento, é óbvio que dou certa razão ao Carlos Almeida, não

lha posso tirar, isto é óbvio mas nós temos um Orçamento com oitenta e tal milhões, ele dá-

nos pancada no inicio do ano e depois nós estamos a dar razão, mas eu não estou a dizer

que não estamos a dar razão, isso é uma coisa, agora, dizer que é fraude, não pode ser,

isso são termos que não posso aceitar, fraude, que não é sincero, que não é honesto, isso é

que está mal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Espelha o que aconteceu, e vou dizer mais uma coisa, tudo aquilo que não foi feito foi

retirado, só olhando para o documento vocês conseguem logo perceber o que é que foi feito

e o que é que não foi feito.----------------------------------------------------------------------------------------

----- Estamos a ver aqui algum problema? É uma revisão, volto a repetir é uma ferramenta

legal que nos permite fazer, se não fosse legal não estava a fazê-la.--------------------------------

----- Esta proposta vem em dois pontos, primeiro, por aquela informação técnica que tenho,

era  necessário  vir  à  Assembleia  para  poder  informar  o  Tribunal  de  Contas  para  poder

transferir a rubrica.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Estas são as razões pela qual a revisão vem cá, para diminuir.----------------------------------

----- Em 2005, a divida a médio e a longo prazo, era de dez milhões duzentos e oito mil,

neste momento é um milhão.-------------------------------------------------------------------------------------

-----As nossas contas são transparentes e auditadas pelos ROCS, acho que em termos de

transparência não há mais transparência do que esta, é claro, vem aqui tudo.--------------------

----- Agora se me dissessem assim se fossemos nós o poder ou se fossemos nós a governar

fazíamos de maneira diferente, tudo bem.--------------------------------------------------------------------

----- Estou cá para dar razão ao Carlos Almeida,  de facto estamos a fazer esta revisão,

tinhas toda a razão, nós não íamos cumprir este Orçamento, mas também lhe digo uma

coisa, não é esta diferença tão grande de dez milhões, estava a contar de fazermos um
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Orçamento mais aproximado que aquilo que estamos a fazer agora nesta revisão, portanto

não há nada a esconder,  o que nós estamos a utilizar  são ferramentas legais  que nos

permitem fazer, era basicamente isto que queria dizer.”--------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  em primeiro  lugar  deixe-me dar  uma palavra  ao  Senhor  Vice-

Presidente da Câmara, porque depois de muito ser espicaçado cá veio dizer a verdade.------

----- E veio essencialmente concordar comigo, ele até disse ”em tese eu concordo com ele

mas  faço  à  minha  maneira” e  sabe  porque  é  que  ele  concorda  comigo?  Ele  concorda

comigo porque ele sabe, tal com o eu, que isto devia ser feito ao contrário. E sabe porque é

que devia ser feito ao contrário? Porque em cada revisão Orçamental existia a oportunidade

desta Assembleia exercer uma das suas funções primordiais. Isto é que é um facto, e  ao

fazer-mo-lo da forma que está a dizer,  eu sei o que é que lhe permite,  permite-lhe dar

menos trabalho, é ou não é?-------------------------------------------------------------------------------------

----- A malta vem para aqui, diz umas coisas e tal, a malta até concorda, que é isso que acho

estranho,  mas  vem  aqui  reclama  e  tal…,  a  malta  concorda  mas  depois  faz  como  lhe

apetece, é o lema dos Juntos.”----------------------------------------------------------------------------------

----- Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da ordem de trabalhos, o

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação,  tendo-se verificado que a Assembleia,

deliberou aprovar por maioria, com seis votos contra, dois a favor e duas abstenções  do

Grupo Municipal do PSD,  com três abstenções do Grupo Municipal do CDS,  com quatro

votos contra e uma abstenção do Grupo Municipal do PS e treze votos a favor do Grupo

Municipal  Juntos, a proposta da  da Câmara Municipal da Revisão orçamental n.º 2.-----------

----- 2 – Eleição dos representantes da Assembleia Municipal na CPCJ de Águeda, para

o triénio de 2019/2022;-------------------------------------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente da Assembleia Municipal informa que na sequência das diligências

efetuadas pela Primeira Secretária, Cristina Cruz, todos os Grupos Municipais indicaram um

nome, a bem ser, deveria ser votado um a um, isso iria dar algum trabalho, uma vez que iria

ler cada uma das indicações que foram feitas pelos diversos Grupos Municipais, propôs que

se formasse uma única proposta e que se ponha à votação de uma só vez, pelo que não

houve qualquer oposição:----------------------------------------------------------------------------------------

----- O Grupo Municipal Juntos indicou Daniela Carina Mendes;---------------------------------------

----- O Grupo Municipal do PSD indicou Marlene Domingues Gaio; ----------------------------------

----- O Grupo Municipal do PS indicou José Carlos Raposo Marques Vidal;------------------------

----- O Grupo Municipal do CDS indicou Pedro António Machado Vidal;-----------------------------

----- De seguida procedeu-se à respetiva votação, pelo que o resultado final foram dois votos

em branco, um nulo e vinte e oito a favor.--------------------------------------------------------------------
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----- Assim, os representantes da Assembleia Municipal na CPCJ de Águeda, para o triénio

de 2019/2022, passam a ser:------------------------------------------------------------------------------------

----- Pelo Grupo Municipal Juntos - Daniela Carina Mendes;--------------------------------------------

----- Pelo Grupo Municipal do PSD - Marlene Domingues Gaio; ---------------------------------------

----- Pelo Grupo Municipal do PS - José Carlos Raposo Marques Vidal;-----------------------------

----- Pelo Grupo Municipal do CDS - Pedro António Machado Vidal;----------------------------------

----- 3 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para atribuição de apoio à

União de Freguesias Barrô e Aguada de Baixo;--------------------------------------------------------

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

----- “Trata-se de uma proposta de atribuição de apoio à União de Freguesias de Barrô e

Aguada de Baixo, são números que o Senhor Presidente nos mandou, assumo aqui, que

por  questões  que  ocorreram durante  este  ano,  nós  não  temos  ainda  as  contas  certas,

acertaremos no próximo ano,  se quiserem que explique,  explico,  mas penso que todos

entenderam.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Não havendo inscrições para intervir  acerca deste ponto da ordem de trabalhos,  o

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação,  tendo-se verificado que a Assembleia,

deliberou  aprovar por unanimidade a proposta da Câmara Municipal  para atribuição de

apoio à União de Freguesias Barrô e Aguada de Baixo.--------------------------------------------------

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

Protocolo de Cedência das Antigas Instalações da Escola Básica de Óis da Ribeira à

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

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

----- “ Trata-se também e como tem vindo a ser habito da cedência da utilização do edifício

da escola, neste caso de Óis da Ribeira, a Junta de Freguesia solicitou e compromete-se

neste  protocolo  a  dar-lhe  uma utilização,  estamos a  fazer  a  proposta  de  cedência  nos

mesmos termos que temos feito outras e foi acordado com a Junta de Freguesia.”--------------

-----  Não havendo inscrições para intervir  acerca deste ponto da ordem de trabalhos,  o

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação,  tendo-se verificado que a Assembleia,

deliberou  aprovar por unanimidade a proposta da Câmara Municipal  para celebração de

Protocolo de Cedência das Antigas Instalações da Escola Básica de Óis da Ribeira à União

de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira.----------------------------------------------------------------

----- 5 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para criação de Serviço

Municipal de Proteção Civil;-----------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Trata-se de um imperativo legal,  como sabem, ficou consignado na lei, sobretudo a

partir da lei da descentralização, do Decreto-Lei n.º 44/2019, a obrigatoriedade de criar um
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Serviço  Municipal  de  Proteção  Civil  e  depois  nomear  o  seu  Coordenador  Municipal  de

Proteção Civil.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na lei ficam perfeitamente consignadas as competências de cada órgão e compete à

Assembleia Municipal a criação deste serviço.--------------------------------------------------------------

-----  Lembro-me que há uns anos foi  colocado o Serviço Municipal  de Proteção Civil  na

dependência da Divisão, neste caso que se tornou, de Proteção Civil,  Espaços Verdes e

Higiene Pública. Neste momento, a proposta que nós temos é de voltarmos, no fundo, aquilo

que já existiu anteriormente, que é retirarmos o serviço, autonomizarmos e colocarmos este

serviço na direta competência do Presidente da Câmara que, conforme a lei, assim deve

ser, a lei também permite que possa ser delegado, mas neste caso, não estou a delegar

esta competência que, como sabem, tenho mantido durante bastantes anos.---------------------

----- As propostas são claras, são três propostas, numa a criação do  Serviço Municipal de

Proteção  Civil,  a  retribuição  a  auferir  pelo  Coordenador  Municipal  e  também  a  nova

nomenclatura e competência da Divisão de Espaços Verdes e Higiene Pública que deixa de

ter a Proteção Civil e mantém todas as outras função e também a mesma chefia”.-------------- 

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

----- “Senhor Presidente, peço-lhe ajuda, a sessão realizada em setembro, foi uma sessão

ordinária ou extraordinária? --------------------------------------------------------------------------------------

----- Na sessão ordinária de setembro, pedi diligências do Senhor Presidente da Assembleia

Municipal para obter, em nome do Grupo Municipal do CDS, as atas e as convocatórias da

Comissão Municipal de Proteção Civil, relativas aos anos, 2016; 2017; 2018 e 2019.-----------

----- Ainda não as recebemos, apesar de entretanto, já termos tido mais uma reunião da

Assembleia, que se desdobrou, e de eu ter voltado a lembrar o assunto, apesar de já ter

pedido, por mais de uma vez, a intervenção do Senhor Presidente da Assembleia para obter

essa informação e finalmente, apesar do Senhor Presidente da Assembleia ter pedido ao

Senhor Presidente da Câmara Municipal que agilizasse a resposta a estas solicitações.-------

----- É função da Assembleia Municipal fiscalizar e acompanhar a atividade do Executivo

Municipal, que é a Câmara Municipal, esta obstaculização à obtenção de informação sobre

aspetos que são cruciais para a vida do Município e até, neste caso, para a segurança das

populações, é uma forma de obstaculizar a ação do órgão, Assembleia Municipal, e a ação

dos Membros desta Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------

----- Sermos compreensivos com atrasos é uma coisa, sermos tolerantes, até determinado

ponto,  ajuda  muitas  vezes  a  manter  boas  relações,  desde  que  isso  não  entrave  as

competências de cada um dos órgãos e dos membros desses órgãos.------------------------------

----- Agora, quando nós somos coniventes com atrasos sistemáticos, sobre matérias, sobre

as  quais  a  Assembleia  Municipal  se  vai  pronunciar,  e  note-se,  a  Proteção  Civil  é  uma
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matéria  conexa  com  a  matéria  que  respeita  à  prevenção  dos  incêndios  e  dos  fogos

florestais, tanto é que constam as duas matérias no mesmo diploma legal, de 2007.------------

----- Quando, em nova Assembleia, se agenda um assunto como este e nós continuamos

sem nos poder  referir  aquilo  que foi  feito  ou que tem sido feito,  naturalmente,  nós não

estamos a conseguir cumprir integralmente a nossa função fiscalizadora.--------------------------

----- Deixando claro, uma coisa é ser compreensivo, outra coisa é estar a ser colaborante,

conivente com uma situação que não é uma situação sã.------------------------------------------------

----- Venho fazer este apelo, finalmente, sejam remetidos esses documentos porque sem

esses  documentos,  nós  não  sabemos  o  que  é  que  anda  esta  Comissão  Municipal

importantíssima a fazer.-------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto à matéria em apreço, nós não temos grandes reservas, mas gostaríamos de

receber alguns esclarecimentos.--------------------------------------------------------------------------------

----- Diz a Lei nº.49/2012, no ponto três que, “cabe à Assembleia Municipal sob proposta da

Câmara Municipal a definição das competências da área dos requisitos do recrutamento,

entre  os  quais,  a  exigência  de  licenciatura  adequada  e  do  período  de  experiência

profissional, bem como da respetiva remuneração, a qual deve ser fixada entre a terceira e

a sexta posições remuneratórias, inclusive da carreira geral de técnico superior” Isto para o

coordenador deste Serviço Municipal de Proteção Civil.--------------------------------------------------

----- A terceira posição remuneratória da carreira geral de técnico superior corresponde a um

vencimento de mensal de mil quatrocentos e sete euros, se não estou em erro. A sexta

posição a um vencimento de dois mil e vinte e cinco euros, se não estou em erro, a que

acrescem depois as despesas de representação.----------------------------------------------------------

----- Na proposta da Câmara Municipal, o número dois diz que, condiciona a aprovação da

proposta feita no ponto anterior.  “Determinar que o Coordenados Municipal  da Proteção

Civil, a designar, nos termos dos números terceiro e quarto do artigo décimo quarto A, do

mesmo  diploma,  tenha  direito  à  remuneração  base  correspondente  à  sexta  posição

remuneratória...conforme previsto no número três, do artigo quarto da lei “que eu acabei de

ler.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Duas questões, primeira é, sendo a Assembleia responsável por aprovar, sob proposta

da Câmara Municipal, a definição das competências da área dos requisitos do recrutamento,

isto  já  está  definido  em  lei,  parece-me  que  não  é  necessário.  Agora,  a  exigência  da

licenciatura adequada e do período de experiência profissional, a minha primeira pergunta é,

se a Assembleia Municipal não deveria aprovar o tipo de licenciaturas que cabe no perfil

deste  profissional?  E  o  tempo  de  experiência  profissional  ou  o  tipo  de  experiência

profissional que corresponde a esta categoria que terá a sexta posição remuneratória da

carreira geral de técnico superior? Esta é uma dúvida que facilmente será desfeita,  com
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certeza, mas na realidade, presumo que este cargo não será ocupado por nomeação, será

ocupado por concurso público,correto? Senhor Presidente da Câmara pode desfazer esta

dúvida?”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  prometi  a mim mesmo que não respondo mais a interpolações

deste género. Os Senhores Deputados fazem as perguntas e eu respondo no fim”--------------

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

----- “Senhor Presidente então a pergunta que lhe fica é, vai ou não ser aberto concurso

público para ocupação deste cargo?---------------------------------------------------------------------------

-----  E  no  caso  de  ser  sim,  naturalmente  serão  colocadas  exigências  em  termos  de

licenciatura  adequada  e  do  período  de  experiência  profissional  a  ser  considerado,  e

portanto, o Senhor trabalha muito nesta área, está diretamente dependente de si, Senhor

Presidente da Câmara, quais são as licenciaturas adequadas e o período de experiência

profissional que o Senhor entende que é adequado? E se sim, ou não, ele vai ser proposto a

esta Assembleia?”---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Eu aqui, neste ponto, tenho só uma dúvida que tem a ver com isto:---------------------------

----- Basicamente, nós temos dez unidades orgânicas hoje no nosso Município e vamos criar

mais uma unidade orgânica, esta unidade orgânica que vamos criar, vai sair da unidades

orgânica que hoje temos, que se chama hoje,  Proteção Civil,  Espaços Verdes e Higiene

Pública e portanto vai ser dividida por duas unidades orgânicas, uma Divisão de Espaços

Verdes e Higiene Pública e a outra Serviços Municipais de Proteção Civil.-------------------------

----- Nós hoje vamos aprovar a criação de mais uma unidade orgânica, é o que está aqui,

além do que o Senhor Presidente já disse, vamos aprovar a criação de Coordenador, vamos

aprovar também a criação desta unidade orgânica, mas o que não vejo aqui é, como é que

esta unidade orgânica vai funcionar em termos de recursos, presumo que os recursos já

estão na unidade orgânica de Proteção Civil,  Espaços Verdes e Higiene Pública, aqueles

que são diretamente relacionados com a Proteção Civil que vão acompanhar nesta  unidade

orgânica, presumo eu, mas não sei se sim se não, porque basicamente o que estamos a

fazer é a criação de uma unidade orgânica, mais nada. O que é que esta unidade orgânica

vai ter em termos de recursos, nada se nos diz sobre isto.----------------------------------------------

-----  Perante  isto,  queria  que  o  Senhor  Presidente  nos  esclarecesse  se  esta   unidade

orgânica vai admitir novas pessoas, se não vai, se vai tirar recursos da que já existe, como é

que ela vai ser em termos de quadro de pessoal e de recursos financeiros para ela?”----------

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

----- “Volto a dizer, o que nós estamos a fazer é um imperativo legal, está descrito na lei, tive
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o cuidado de dizer.--------------------------------------------------------------------------------------------

----- Já agora, por causa da questão que foi colocada anteriormente pelo Deputado Miguel

Oliveira,  queria  dizer  o seguinte:  -  A Lei  65/2007,  deixa aqui  claro que,  relativamente à

questão do Coordenador Municipal de Proteção Civil, diz o seguinte: “Em cada Município há

um Coordenador Municipal de Proteção Civil; O Coordenador Municipal de Proteção Civil

atua exclusivamente no âmbito territorial do respetivo Município; O Coordenador Municipal

de  Proteção  Civil  depende,  hierárquica  e  funcionalmente,  do  Presidente  da  Câmara

Municipal, a quem compete a sua designação, em comissão de serviço pelo período de três

anos.” Portanto, aquilo que nós vamos fazer é indiscutivelmente...depois temos todo o resto

do  enquadramento  legal  que  diz  o  seguinte:  licenciatura  compatível,  experiência,  essas

questões todas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- É isto exatamente o que nós iremos fazer, vamos nomear o  Coordenador Municipal de

Proteção Civil, cumprindo todas as exigências e as indicações previstas na lei.-------------------

----- Relativamente à questão do serviço: o serviço, neste momento, é uma unidade orgânica

que nós estamos a criar, já agora, porque também é importante que se diga, relativamente à

questão remuneratória num dos artigos diz “Compete à Câmara Municipal deliberar,  sob

proposta  do  Presidente  da  Câmara,  sobre  o  estatuto  remuneratório  do   Coordenador

Municipal de Proteção Civil, podendo equipara-lo, apenas para tal efeito, à remuneração de

um dos cargos de dirigente da respetiva Câmara Municipal”. Nós estamos aqui neste caso a

equipará-lo ao escalão mais baixo dos cargos de dirigente de terceiro grau, nós temos os

chefes de divisão que são do segundo grau, estamos aqui a equiparar o Coordenador a

Chefe  de Unidade  Técnica,  estou a  tentar  esclarecer  toda a  Assembleia  no sentido  de

dizermos que no âmbito desta questão, portanto o cargo de chefia, como aqui diz, “podendo

equipara-lo,  apenas  para  tal  efeito,  à  remuneração  de  um  dos  cargos  de  dirigente  da

respetiva Câmara Municipal” é o que estamos a fazer e no escalão mais baixo.------------------

----- Temos chefe de divisão e é chefe de unidade técnica, fica abaixo, segundo é de terceiro

grau,  em  termos  de  remuneração  fica  equiparado  a  terceiro  grau  sem  despesas  de

representação, porquê? Porque fiz questão de dizer que era em tudo idêntico o estatuto

remuneratório, deste lugar a ser criado, essa foi a decisão e é esta a proposta, não tem

despesas de representação.-------------------------------------------------------------------------------------

-----  Em  princípio,  aquilo  que  estou  a  pensar  é  que,  esta  unidade  orgânica  vai  ter  o

Coordenador, aliás, o Serviço Municipal de Proteção Civil já funcionou assim, exatamente

nestes termos, portanto, terá um Coordenador e depois pede apoio aos serviços com vários

recursos, não tem mais nenhum recurso por agora, funcionará apenas com o Coordenador”.

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

----- “Senhor Presidente da Câmara em que ponto desta proposta da Câmara Municipal é
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que  se  diz  que  o  Coordenador  não  terá  direito  ao  pagamento  de  despesas  de

representação, o Senhor disse que era assim, onde é que está na proposta?---------------------

----- Já agora, volto a repetir a questão que me obrigou a vir aqui porque agora já temos um

enquadramento  diferente,  é  que  foi  esclarecido  que  isto  é  uma  nomeação  do  Senhor

Presidente da Câmara Municipal, mas nos termos da lei, quem enquadra o perfil da pessoa

que vai ocupar esse lugar é a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal é

verdade, mas tem que ser aprovado pela  Assembleia Municipal a definição dos requisitos

do recrutamento,  entre os quais,  a exigência  de licenciatura adequada e do período de

experiência  profissional,  portanto,  gostaria  de  saber  onde  é  que  na  proposta  consta  a

licenciatura ou as licenciaturas e o período de experiência profissional necessário, na ótica

da Câmara Municipal, para o exercício deste cargo?  Porque nós temos que o aprovar, salvo

melhor entendimento, a não ser que tenham posto isto na lei só para constar, depois isto

não tenha eficácia nenhuma.-------------------------------------------------------------------------------------

----- Sem isso nós não podemos aprovar esta proposta.”-------------------------------------------------

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

----- Temos que recorrer, uma vez mais, à leitura da proposta e no ponto dois da proposta

em si, diz o seguinte: ”Condicionada à aprovação da proposta feita no ponto anterior, que é

a criação de mais uma unidade orgânica - (que é o Serviço Municipal de Proteção Civil), e

nos termos do n.º 5 do artigo 14.º-A, da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, na sua redação

atual, determinar que o Coordenador Municipal de Proteção Civil, a designar nos termos dos

n.º  3  e  4  do  artigo  14.º-A  do  mesmo  diploma,  tenha  direito  à  remuneração  base

correspondente à 6.ª posição remuneratória,(...)” digo-lhe que aqui, a indicação que dei aos

serviços foi para o equiparar literalmente a chefe de unidade técnica, portanto nas mesmas

condições de chefe da unidade técnica, que não têm direito a despesas de representação,

as condições que mandei colocar aqui foram essas, depois o despacho diz se tem direito ou

não, assim o dirá.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Nos termos dos n,º 2 e 3 do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto (não se

considera caber à Assembleia Municipal definir as competências, a área e os requisitos de

recrutamento, conforme previsto no n.º 3 do artigo 4.º da Lei nº.49/2012, de 29 de agosto,

porquanto tais parâmetros já se encontram legalmente definidos pela Lei 65/ 2007, de 12 de

novembro, na sua atual redação)”. Esta é a proposta que está nestes termos, os requisitos

estão claramente lá.------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente seria muito mais simples se o Senhor pudesse responder sim ou

não, mas como fez este compromisso, este voto de silêncio, esperemos que dure apenas

até ao inicio do próximo ano, porque se não vamos ter um trabalho ainda mais difícil aqui.----
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----- Senhor Presidente aquilo que o Senhor leu é exatamente aquilo que eu li, e a questão é

mesmo esta… exatamente,  estes  parêntesis  não  estão  de  acordo  com  a  lei,  é  que  o

parêntesis diz “não se considera caber à Assembleia Municipal definir as competências, a

área e os requisitos de recrutamento conforme o previsto no número três do artigo quarto da

Lei  nº.49/2012”  que os Senhores  transcrevem, que eu acabei  de ler,  notem a data  Lei

49/2012, porquanto tais parâmetros já se encontram legalmente definidos pela Lei 65/ 2007”

e se tiver o cuidado de ir ver, estas leis já foram mexidas, etc, todas as mexidas da Lei 2007,

são anteriores às mexidas da Lei de 2012, ou seja, a de 2007 precede no tempo a de 2012,

ai espera lá, 2012 já é do tempo daquela maioria que esteve no parlamento e da qual nós

não  podemos falar,  eram todos incompetentes  e então transcreveram para  uma lei  da

Republica, uma coisa perfeitamente desnecessária, incompatível com aquilo que já estava

aprovado em 2007, é essa a interpretação ou então está-se aqui a querer que a Assembleia

aprove o estatuto remuneratório,  mas não aprove,  como é seu dever,  não se pronuncie

sobre o perfil adequado em termos de requisitos que deve ter esta pessoa que depois o

Senhor Presidente da Câmara irá livremente nomear?”--------------------------------------------------

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

----- “ O colega Miguel alertou-nos aqui para uma situação, do meu ponto de vista, muito

importante, porque o que diz aqui a proposta do número dois que o Senhor leu e muito bem,

diz o seguinte: “ determinar que o Coordenador Municipal de Proteção Civil a designar nos

termos do número três e quatro do artigo décimo quarto A, do mesmo diploma, tenha direito

à remuneração base correspondente à sexta  posição remuneratória nos termos do número

dois e três, do artigo quarto, da Lei 49/2012”,  o que é que essa lei diz é exatamente o que

nos vem na proposta da estrutura dos serviços municipais da Câmara, está escrito aqui na

vossa proposta, Senhor  Presidente.  A Lei diz o número dois  “a estrutura orgânica pode

prever a existência de cargos de direção intermédia do terceiro grau ou inferior”,  o Senhor

decidiu que era terceiro grau, pode ser terceiro ou inferior, está claro. Depois o que é que diz

o número três, da tal lei “no caso previsto no número anterior, cabe à Assembleia Municipal,

sob proposta da Câmara Municipal a definição das competências, da área dos requisitos de

recrutamento,  entre  os  quais  a  exigência  de  licenciatura  adequada  e  do  período  de

experiência profissional, bem como da respetiva remuneração, a qual deve ser fixada  entre

a terceira e a sexta posição remuneratória inclusive da carreira geral de técnico superior”-----

----- O que vem aqui na proposta que o Senhor Presidente nos trás e é este entre parêntesis

que aqui está, que não me parece que esteja de acordo com a lei, este entre parêntesis é

uma interpretação provavelmente dos serviços da Câmara, que diz ” não se considera caber

à Assembleia Municipal, definir as competências, a área e os requisitos do recrutamento”

ora, este “não se considera” é exatamente contrário ao que diz a lei. O Senhor no número
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três cumpre com uma coisa que diz a lei, podemos pôr entre a terceira e a sexta posição, o

Senhor pôs logo na sexta, a terceira posição é mais baixa, a sexta é que tem o vencimento

maior, não estamos contra isso.---------------------------------------------------------------------------------

-----  Agora,  esta  interpretação  que  está  aqui  entre  parêntesis,  como  o  colega  Miguel

levantou e eu também não tinha visto isto, parece-me que é contrária exatamente à lei,

porque a lei define isto claramente, não sei porque é que esta interpretação está aqui entre

parêntesis e era importante que do ponto de vista jurídico, nós percebêssemos isto, sob

pena de estarmos aqui a aprovar uma situação que poderá não estar muito certa.---------------

----- Sei que o Senhor Presidente da Assembleia Municipal já disse várias vezes que não

está aqui como jurista, está aqui como político e respeitamo-lo como tal, mas também terá,

com certeza, uma opinião pessoal sobre isso e às vezes podia-nos ajudar confortando com

a sua opinião, porque estamos a falar de uma situação que pode pôr em causa toda a nossa

decisão  da  Assembleia  Municipal,  não  nos  podemos  esquecer  que  somos  sempre

responsáveis pelos nossos atos em votos que nós temos que podem ser amanhã sacados

em termos de responsabilidade financeira, como nós sabemos, isto é mesmo assim”.----------

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

----- “ Senhor Deputado, na minha modesta opinião, nós estamos aqui a criar um serviço,

que é o  Serviço Municipal de Proteção Civil, esse é que é o objetivo, esse é que é o ponto,

como é que esse serviço vai ser criado, nos termos em que vai ser criado, tem que ir de

acordo com aquilo que está na lei.------------------------------------------------------------------------------

----- Não li a lei que agora acabou de ler o Senhor Deputado Hilário Santos, está lá, mas eu

não fui ler o artigo propriamente, o Senhor disse-o ali ou leu-o ali, se assim é, obviamente

compete à Assembleia  Municipal,  se  assim é,  mas são coisas  distintas,  uma coisa  é a

criação do serviço, que é o que está aqui em causa.------------------------------------------------------

----- Como está aqui claramente dito e definidos os artigos que estão aqui em causa, eles

não podem ir contra aquilo que lá está nos artigos, também percebem isto, poderá haver

aqui uma gralha neste entre parêntesis, os artigos estão bem identificados, eles são claros,

esta é a minha opinião, pediram a minha opinião.”---------------------------------------------------------

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

-----  “Posso-lhe  garantir  que  esta  proposta  foi  feita  por  uma  jurista  na  sua  integra,  o

enunciado foi todo assinado por mim, enquanto responsável,  mas foi executado por uma

jurista,  e  há uma coisa  que  nós todos  aqui  podemos ver,  há  aqui  todo um conjunto  e

enunciado  de  competências  que  tem  o  Serviço  e  o  Coordenador  e  depois  diz  aqui  o

seguinte: “A designação do Coordenador Municipal de Proteção Civil ocorre entre indevidos

com ou sem relação jurídica de emprego público que possuam licenciatura e experiência

funcional adequada ao exercício daquelas funções”- isto está rigorosamente na lei. ------------

Ata da quinta Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Águeda
realizada em 27 de dezembro de 2019                  



27

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

-----  Há  uma  coisa  que  vos  posso  garantir,  no  momento  da  nomeação,  vou  cumprir

estritamente aquilo que a lei diz. Isso é a maior garantia que vos posso deixar, sem qualquer

receio e sem qualquer  dúvida,  por uma razão muito simples,  porque exaustivamente se

estiverem a ver a lei, a proposta, penso que a cumpre na totalidade”.--------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, a lei fixa genericamente o seguinte: a pessoa que for nomeada

para este cargo, tem de ter um perfil adequado, esse perfil adequado obriga, pelo menos, a

uma  licenciatura  e  obriga  a  alguma  experiência.  Quem  define  essas  exigências,  esses

requisitos, é a Assembleia Municipal, é o que diz a lei.---------------------------------------------------

-----  Quem define é a Câmara Municipal,  quem aprova é a Assembleia Municipal,  é sob

proposta da Câmara Municipal e a proposta é esta e nós temos é de saber o que é que a

Assembleia  Municipal  considera  adequado  em termos de  licenciatura  para  cumprimento

desses requisitos e qual é a experiência profissional adequada, para que depois o Senhor

Presidente da Câmara dentro do perfil que foi aprovado pela Assembleia Municipal, dentro

das  pessoas  que  estão  disponíveis  para  exercer  esse  cargo,  faça  a  sua  escolha  e  a

Assembleia Municipal já não interfere aí, isso é uma nomeação sua.---------------------------------

----- Aquilo que aqui está na proposta, e o Senhor está a dizer que a proposta foi elaborada

por uma jurista, efetivamente confio que tenha sido, não estou a pôr isso em causa, mas o

Senhor tem as suas falhas, eu tenho as minhas e certamente os outros seres humanos têm

as deles, está aqui explicitamente dito que nós vamos usar estes dois artigos de lei para

criar o cargo, mas já não os vamos respeitar no que respeita à obrigação da Assembleia

Municipal aprovar os requisitos, porque já não se aplica.”-----------------------------------------------

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

----- “A leitura mais atenta deste ente parágrafo diz: ”não se considera caber à Assembleia

Municipal definir as competências” porquê? Porque elas já estão definidas no número três,

do artigo quarto, da Lei 49/2012, é isto que diz, o entre parêntesis diz isto: “quando tais

parâmetros já se encontram legalmente previsto e definidos pela Lei 65/2007” o que está

aqui a ser dito, ajudem-me se entenderem que o devem fazer, este entre parêntesis, parece-

me  a  mim,  que  está  a  dizer  assim,  “não  cabe  à  Assembleia  Municipal  definir  essas

competências” porquê?  Porque  essas  competências  já  estão  devidamente  previstas  no

número três do artigo quarto, da Lei 49/2012”.--------------------------------------------------------------

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

-----  “O Senhor Presidente não está a ler  tudo, desculpe Senhor Presidente,  o que está

escrito  é  “não  cabe  à  Assembleia  definir  as  competências,  a  área  e  os  requisitos  de

recrutamento” em tão leia-mos como o Senhor fez para as competências, façamos a leitura

apenas  para  os  requisitos  “não  se  considera  caber  à  Assembleia  Municipal  definir  os
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requisitos de recrutamento, conforme o previsto no número três do artigo quarto, da Lei

49/2012” que expressamente prevê que sim, que é a Assembleia Municipal que define os

requisitos de recrutamento.---------------------------------------------------------------------------------------

-----  Senhor  Presidente  faço  um  apelo  a  que  esta  proposta  seja  retirada  e  venha  à

Assembleia  Municipal  novamente para  ser  aprovada ou então vou ter  que votar  contra,

porque entendo que nós fazendo a aprovação desta proposta, nesta Assembleia, contra a

qual  nada tenho,  a única  coisa que tenho,  a grande dúvida é que estejamos a fazer o

cumprimento da lei, como a lei nos manda fazer, portanto na dúvida vou votar contra.”---------

----- De seguida o Senhor Presidente da Assembleia questionou os seu colegas juristas no

sentido de algum querer dar o seu parecer sobre esta matéria.----------------------------------------

----- Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da ordem de trabalhos, o

Senhor  Presidente da Mesa colocou-o a votação,  tendo-se verificado que a Assembleia

deliberou, aprovar por maioria, com seis votos contra, dois a favor e uma abstenções  do

Grupo Municipal do PSD,  com três votos contra do Grupo Municipal do CDS,  com cinco

votos a favor do Grupo Municipal do PS e treze votos a favor do Grupo Municipal  Juntos, a

proposta da Câmara Municipal para criação de Serviço Municipal de Proteção Civil.------------

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

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

-----“O PSD votou vencido, não porque tenha nada contra a proposta e a criação do cargo,

simplesmente entende que a elaboração formal desta proposta não respeita a lei”.--------------

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

----- “Senhor Presidente, em nome do Grupo Municipal do CDS, fazemos declaração de voto

vencido  por  entendermos  que  esta  proposta  não  está  em  conformidade  com  o  que

prescreve o número três do artigo quarto, da Lei nº. 49/2012, nomeadamente quanto aos

requisitos de recrutamento.”--------------------------------------------------------------------------------------

----- 6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para alteração do Preço

de Venda de Lotes no Parque Empresarial do Casarão - Águeda, durante o ano de

2020;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, trata-se de fazermos o que temos vindo a fazer, desde a criação do

Parque Empresarial do Casarão, todos os anos.-----------------------------------------------------------

----- Como sabe, temos um regulamento que prevê que o preço de cada lote tenha um preço

de  vinte  e  cinco  euros  o  metro  quadrado,  em  todos  os  anos  e  desde  sempre  temos

submetido estes preços,  e a Assembleia  Municipal  tem deliberado no sentido de serem

reduzidos para quinze euros o metro quadrado, estamos a propor que seja feito exatamente

a mesma coisa para o ano de 2020.---------------------------------------------------------------------------
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----- Há uma Comissão desta Assembleia que está a trabalhar nesta matéria e ainda não

nos deu, porque naturalmente sentimos todos, e já foi por demais aqui falado, necessidade

de revermos o regulamento do Parque  Empresarial do Casarão e queria dizer que estamos,

também nós, da parte do Executivo, diria quase ansiosos, mas é um pouco isso para que

possamos evoluir e fazer isso.”----------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, penso que por lapso, na última Assembleia, o Senhor Presidente

porventura  não  informou  os  nossos  colegas,  se  estiver  enganado  corrija-me,  eu  como

membro da Comissão de Economia, estava a tratar deste assunto que o Senhor Presidente

agora falou, pedi a minha renuncia ao cargo.----------------------------------------------------------------

----- Compete-me dizer-lhe aqui, dizer a todos os companheiros desta Assembleia, que o fiz

a seu tempo, porque entendi que efetivamente o trabalho que esta Comissão devia fazer

não estava a sortir o seu efeito.---------------------------------------------------------------------------------

----- Mas, agora no dia vinte e três de dezembro, pelas catorze e quarenta e seis, recebi a

esse pedido de renuncia que fiz, um e-mail do Senhor Engº. Manuel Farias a explicar as

questões que o levaram também a estar um pouco ausente deste combate político e numa

delas fiquei a saber que a Câmara Municipal lhe tinha movido um processo crime. Gostava

de perguntar ao Senhor Presidente se isso é verdade ou não? Se não se importa de me

esclarecer. Depois de o fazer, continuarei, se não se importa a fazer a minha intervenção.”---

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

----- “Pegando naquilo que o nosso colega Carlos Almeida disse, nós também pretendíamos

que  o  Senhor  Presidente  nos  informasse  se  é  realmente  verdade  que  foi  movido  um

processo crime ao nosso camarada Engº. Manuel Farias?----------------------------------------------

-----  Depois  reportando-me propriamente  à  questão  do  Parque  Empresarial  do  Casarão

tenho a dizer o seguinte: mais uma vez, nós estamos aqui a fazer daquilo que deveria ser

uma exceção, estamos a fazer regra, acho que já houve imenso tempo para se alterar o

regulamento do Parque Empresarial, para se definir um preço por metro, para não andarmos

aqui constantemente com estas situações, acho que isto eram situações que deviam vir aqui

exatamente como exceção, nos casos que fosse considerado que se deveria baixar o preço

por  metro  no  Parque  Empresarial,  depois,  também acho  que  seria  importante  que  nós

tivéssemos  informação  da  Câmara  Municipal  quanto  é  que  custa  ao  Município  as

infraestruturas  do  Parque  do  Casarão,  isto  é,  qual  é  o  custo  de  cada  metro  quadrado

daquele  Parque,  porque houve uma fase em que era  necessário  baixar  os preços,  era

necessário criar condições para atrair  empresas, por aquilo  que nos tem sido dito e por

aquilo  que se tem visto no terreno há uma grande procura no Parque,  pelo  que temos

algumas duvidas de que seja necessário estarmos constantemente a baixar o preço, se
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definirmos que o preço por metro será os quinze euros por metro quadrado, então evitamos

de andar aqui constantemente com esta situação”.--------------------------------------------------------

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

----- “Relativamente às questões aqui colocadas pelo Jorge Oliveira, que tem a ver com os

preços por metro quadrado, não lhe posso dizer neste momento, mas sempre lhe posso

dizer o seguinte: naturalmente que entendemos também os quinze euros como incentivo

aos empresários,  há um bocado focamos aqui que a Derrama estava num valor alto no

nosso Município, como sabem, a Derrama incide sobre os lucros das empresas, neste caso

só acima dos cem mil euros de faturação, e queríamos também dizer que nós ao baixarmos

o preço estamos também a ser mais claramente competitivos, porque temos que perceber

também  o  que  é  que  se  passa  à  nossa  volta  e  posso-vos  dizer  que  há  aqui  zonas

empresariais,  onde  inclusivamente  alguns  empresários  de  Águeda  estão  a  construir

empresas, que têm situações, diria muito mais favoráveis do que os quinze euros e com

incentivos muito maiores, até por causa da questão dos incêndios e que estão aqui a meia

dúzia  de  quilómetros  de  nós,  nós  temos  que  perceber  se  queremos  continuar  a  ser

competitivos temos que efetivamente manter, esta questão de dizer voltamos para vinte e

cinco não, a nossa questão é, estarmos aqui uma vez mais ao lado dos empresários e não

temos  outro  objetivo  que  não  seja  este,  portanto  mantermos  o  Parque  competitivo,  a

proposta que está aqui, é rigorosamente e só, idêntica ao que aconteceu em todos os anos,

volto a referir, todos os anos desde que se constitui o Parque, não foi lá vendido nenhum

terreno mais caro do que a quinze euros o metro quadrado, em momento algum. Estamos a

dizer que queremos manter este preço.-----------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão do processo colocado contra o  Engº. Manuel Farias, confirmo

que  o  foi,  não  tem rigorosamente  nada  a  ver  com o  Parque  Empresarial  do  Casarão,

entendo sim que o combate político tem limites e quando se ultrapassam esses limites...------

----- Posso-vos dizer também que foi a primeiríssima vez  e espero que seja a última que eu

pessoalmente, neste caso fi-lo em nome do Município, mas eu pessoalmente ou em nome

do Município fiz queixa de quem quer que seja.”-----------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  muito  obrigada  pela  informação  que  deu,  assim  ficamos  sem

dúvidas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Aproveito para lhe fazer nova questão, na última Assembleia, esteve cá o Diretor Geral

da Socibeiral, queria-lhe perguntar, a Câmara Municipal já moveu algum processo contra a

Socibeiral?”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  De  imediato,  o  Senhor  Presidente  da  Assembleia  Municipal  interrompeu  o  Senhor

Deputado Carlos Almeida lembrando-o de que não havia período antes da ordem do dia e
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que o assunto que estava em acusa era o ponto seis, proposta da Câmara Municipal para

alteração  do  Preço  de  Venda  de  Lotes  no  Parque  Empresarial  do  Casarão  -  Águeda,

durante o ano de 2020, esta é a questão, em breve haverá uma Assembleia Ordinária onde

poderão ser colocados todos os assuntos.-------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente entende que eu não posso utilizar a palavra  para me esclarecer se

sim se não?” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Entendo que deve utilizar a palavra e usar da palavra  para tratarmos da proposta  que

estamos aqui a analisar e que vai ser submetida à votação”--------------------------------------------

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

-----”Entendo,  Senhor Presidente,  não me leve a mal,  tenho uma interpretação diferente,

estamos a falar de preços dos lotes no  Parque Empresarial do Casarão e eu acho que este

vai ter um preço elevado para o Concelho, por isso é que lhe estava a perguntar, permite-

me que possa fazer a pergunta ou não?”---------------------------------------------------------------------

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

----- “Sobre esse assunto não permito porque não é esse o assunto que estamos aqui a

tratar Senhor Deputado” ------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Esclarecido”----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, uma nota prévia, quem introduziu o assunto do regulamento do

Parque Empresarial do Casarão foi o Senhor Presidente da Câmara, e a relevância de se

falar deste assunto e da questão do processo que foi movido ao Engº. Farias foi porque o

Engº. Farias era o Presidente da Comissão que estava a tratar deste assunto.-------------------

----- E é relevante a meu ver, porque também estranhei durante muito tempo que, depois do

progresso feito, nas reuniões de junho e julho deste ano, o caso não tivesse tido qualquer

seguimento, o caso era simples, nós chegamos a uma plataforma, na Comissão, a uma

plataforma  de  entendimento  sobre  a  metodologia,  mas  que  ficava  dependente  do

conhecimento de algumas matérias, uma delas do estudo de impacto ambiental da segunda

fase do Parque Empresarial do Casarão e outra tinha a ver com os contratos de cedência de

direitos de superfície e os contratos de compra e venda, como é que eles estavam a ser

feitos,  para  saber  se  nos  teríamos  de  preocupar  a  colocar  regras  no  regulamento  que

levassem a melhorias, e o Senhor Presidente da Comissão, tanto quanto me lembro, ficou

de obter essas informações da parte da Câmara Municipal.---------------------------------------------

----- Ainda não consegui satisfazer a curiosidade de saber se essas respostas foram dadas
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ou não, e sei, porque evocou isso, o Deputado Carlos Almeida se demitiu da Comissão, ou

saiu da Comissão, ou pediu a exoneração, porque quis saber se já havia resposta a essas

questões e não lhe foi dado em tempo oportuno a resposta, e também não foi marcada,

como ele pedia,  uma nova reunião,  para se apreciar e se continuar a desenvolver esse

trabalho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Aquilo que tem a ver com o regulamento do Parque Empresarial, tem naturalmente a

ver com esta proposta, se o Senhor Presidente da Câmara diz e bem “  não foi vendido

nenhum terreno, tanto quanto sei, com valor superior a quinze euros o metro quadrado “

mas nós também estamos a falar do direito de superfície e, no início deste ano, foi aprovada

uma proposta, com voto contra meu, pelo menos, que fazia equiparar o valor a pagar pelo

direito de superfície aos quinze euros, quando o preço de venda estaria a vinte e cinco

euros e passou para quinze, isto, a nosso ver, tem sortido efeito, foi dito na altura, ao fim e

ao cabo, está-se a permitir que, quem adquire os direitos de superfície, ao fim de quinze

anos,  realize o valor  da compra pagando uma taxa de três por cento ou inferior a isso,

dependendo da atualização que houver na inflação. Isto é um financiamento que concorre

diretamente com o da banca, é uma das questões que nós temos levantado e ainda não

tivemos a devida resposta e tem a ver com a proposta que aqui está a ser apreciada,porque

a proposta vale para a venda e vale para a aquisição dos direitos de superfície ao contrário

daquelas que eram aprovadas em todos os anos anteriores a 2019 que valiam apenas para

o valor de venda.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Portanto, saber se sim ou não, o facto de haver um processo crime a um membro desta

Assembleia que é Presidente de uma Comissão que está a trabalhar, aliás por sugestão e

solicitação da própria Câmara Municipal, num assunto que é pertinente e que eventualmente

poderá ter tido a sua ação coartada ou condicionada ou de alguma forma prejudicada, pelo

menos é o que ele invoca.----------------------------------------------------------------------------------------

-----  O  Senhor  Presidente  pode  acreditar  ou  não  acreditar,  não  pode  é  achar  que  é

irrelevante, não é um assunto irrelevante.--------------------------------------------------------------------

----- O Senhor diz que é a primeira vez que faz queixa de alguém, eu quero acreditar, pois

então fez na pior altura e à pior pessoa, porque foi o Senhor que pediu que a Comissão se

pronunciasse  sobre este assunto,  e a  primeira  coisa  que faz é  mover  um processo ao

Presidente dessa mesma Comissão. --------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente não há senso , desculpe.”---------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Deputado, já agora esclareço, recebi, no passado dia vinte e três, vários e-

mails do Senhor Deputado, Engº. Farias, onde ele me relata, penso que também foi com o

vosso conhecimento, pelo menos os membros da referida Comissão,  onde ele me relata um
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conjunto de circunstancias e onde ele, deixa também vagamente a ideia, de que se terá

comprometido de pedir  alguns elementos que,  ao que parece,  terá sido solicitado neste

momento, pelo menos a mim nunca me foram pedidos e até lhe respondi no sentido de

saber se ele me estava a pedir, ele não era claro, ou se ele já os tinha pedido.-------------------

----- Só para lhe responder aquilo que aqui disse, a mim só me chegou no dia vinte e três de

dezembro, um e-mail, onde não é claro que ele esteja a pedir o que quer que seja a mim, diz

lá, que ficou de pedir sim, alguns elementos à Câmara Municipal, não sei se os pediu se

não, a mim não mos pediu e eu pedi, - esclareça-me se está a pedir esses elementos a mim

ou  a pedir à Câmara Municipal?--------------------------------------------------------------------------------

----- Ainda estou a aguardar a resposta do Senhor Deputado, também não há muitos dias.---

-----  Já agora, aproveito para informar que há um parágrafo dos últimos e-mails que ele

envia, a informar que ele vai suspender o seu mandato até há vinda do parecer que ele

solicitou à CCDRC, no sentido de saber se havia alguma incompatibilidade para as funções

que está a exercer. Por isso, o Senhor Deputado Cristóvão está aqui legitimado e estará

enquanto ele mantiver a suspensão do mandato que ele me comunicou e que eu neste

momento estou a transmitir e peço desculpa, efetivamente li-o há um bocadinho, para até ao

final da Assembleia vos dar conhecimento.------------------------------------------------------------------

----- Assim sendo, Senhor Presidente quer usar da palavra?”-------------------------------------------

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

----- “ Em relação a esta questão, relembro que a Comissão de Economia está no mínimo ou

estava há um ano e meio com este assunto, pelo que sei havia aí um draft qualquer de um

documento e essa responsabilidade de não ter sido feito, tantas vezes falamos aqui que, o

Executivo não nos pede opinião, não nos consulta para fazer nada e a Comissão anda há

um ano e meio com este assunto porque o Presidente não mostra disponibilidade ou o que

quer  que  seja,  o  documento  não  vem cá  e  agora  a  culpa  é  do  Executivo,  parece-me

rebuscado. Mais rebuscado ainda, parece-me uma indignação do Partido Socialista com a

questão do processo crime, vindo do Partido Socialista indignação por um processo crime

por  esta  questão,  é  mais  rebuscado  ainda,  tendo  em  conta  todo  o  histórico  que  nós

conhecemos, queixas e queixinhas.----------------------------------------------------------------------------

----- Em relação a esta questão, temos aqui os quinze euros, os vinte e cinco euros ou…, já

no ano passado, passamos por isto tudo.--------------------------------------------------------------------

----- O desafio que deixo aqui, temos uma Comissão de Economia, se as coisas não estão a

funcionar ou se, neste momento, não temos o Presidente, encontrar aqui uma ligação entre

o processo crime e a não execução, digamos, deste draft ou do o que seja do regulamento,

não há aqui qualquer conexão, parece-me mais rebuscado ainda. Portanto, o desafio que

deixo é, reorganize-se a Comissão de Economia, uma vez que se parte do princípio já, que
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o elemento,  Presidente,  não estará  disponível  e  trabalhe-se em cima deste assunto  da

forma como foi feito até agora, porque eu também assumo essa responsabilidade enquanto

membro de um grupo municipal da Comissão não ter funcionado, essa e as outras que não

vão funcionando.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Se calhar nós, membros da Assembleia, temos que pensar para que é que servem as

comissões e dar-lhe outra utilidade porque, neste caso, do regulamento do Parque, recordo-

me, foi dos primeiros assuntos que nós falamos aqui, do primeiro mandato, que havia essa

necessidade de haver e que havia aqui uma série de alíneas que tinham que ser revistas, e

não foi feito nada até agora. Penso que será altura de revermos isso, o ano que aí é novo e

pormos  aqui  algumas  coisas  a  funcionar  que  neste  momento  não  funcionam,  agora

encontrar aqui ligações entre processos com isto, parece-me uma história daquelas em que

não lembra a ninguém.”--------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Estou  aqui  como  Membro  da  Assembleia  Municipal  e  o  Senhor  Presidente  da

Assembleia é o nosso Presidente, é o Presidente dos Membros da Assembleia Municipal,

dos Vereadores é o Senhor Presidente da Câmara e o Senhor Presidente da Câmara tem

obrigação de defender o seu Executivo e o Senhor Presidente da Assembleia Municipal tem

obrigação de defender todos os Membros da Assembleia Municipal.---------------------------------

----- É pertinente quando o Presidente da Comissão de Economia manda uma carta ou um

e-mail ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal e lhe diz exatamente isto “ A Câmara

moveu-me um processo crime, estou a sofrer pressões físicas” penso que é isto que ele diz,

se for preciso vou lê-lo, não estou a dizer nada que seja segredo, e não estou a dizer que o

Senhor Presidente da Comissão de Economia diz, seja verdade ou seja falso, e a questão

tem a ver com isto: -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  O Senhor  Presidente  da Câmara move um processo crime a  um colega  nosso da

Assembleia  Municipal,  porque fez uma intervenção,  penso eu,  no facebook sobre umas

pretensas bactérias existentes na piscina, depois um dia leremos as atas para ouvir tudo o

que o  Senhor  Presidente  da Câmara disse nessas atas,  porque não corresponde tudo,

também inteiramente, à verdade, mas não importa, foi uma decisão do Senhor Presidente

da  Câmara,  quando  este  Membro  da  Assembleia  Municipal,  na  Assembleia  Municipal

imediatamente a seguir se retratou aqui publicamente, pediu desculpa todos os concidadãos

Aguedenses porque tinha cometido um erro, disse-o e nós todos nos recordamos disso.------

----- O que o meu Colega Carlos Almeida aqui queria vir dizer era isto:------------------------------

-----  Na  última  Assembleia  Municipal,  tivemos  aqui  um  elemento  de  uma empresa  que

chamou ao Município e a  todos os seus concidadãos, aldrabões, porque disse que tudo o

que  o  Senhor  Presidente  dizia  era  tudo  mentira,  basicamente,  nós,  se  nos  sentirmos
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solidários com o Município, percebemos que o que ele disse é que, este é um Município que

não  cumpre  com  a  palavra,  disse  tudo  o  que  havia  de  pior  de  nós,  aliás,  o  Senhor

Presidente  até  citou  um  poeta  dizendo  que  as  mentiras  são  as  meias  verdades,

enfim...sobre isto.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- E o que nós gostaríamos de saber é isto, se a Câmara tem este comportamento com

um Membro da Assembleia Municipal que está a fazer política e pode até ter exagerado

num determinado momento. Será que já teve este mesmo comportamento com membros

que nada têm a ver com esta Assembleia e que vêm pôr em causa o bom nome do nosso

Município  e  que  tem a  ver  com o Parque  Empresarial  do  Casarão?  Já  foi  movido  um

processo a esta empresa?”---------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “  Excelentes questões todas essas Senhor Deputado  para uma próximo período antes

da ordem do dia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Só me admira que esta situação, há um mês o Senhor já esteja a fazer exigência, está

a pedir que já se tenha agido, isto tem os seus timings, acho eu, não sei se agiu se não, o

Senhor Presidente se entender responderá.-----------------------------------------------------------------

----- O que eu tenho obrigação é de fazer cumprir o regimento e não posso deixar cair isto

num assunto, ou estão a querer levar para um assunto que não é o assunto que está a ser

aqui discutido.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Volto a pedir, por favor, que vamo-nos limitar ao assunto em si, na próxima Assembleia,

que há-de ser daqui a um mês, um mês e pouco, estaremos cá todos, falar-se-á de tudo o

que se entender que é para isso que serve o período antes da ordem do dia.---------------------

-----  Por  isso  peço-lhe,  por  favor,  que  faça  a  sua  intervenção  limitando-se  aquilo  que

realmente interessa, que é discutir este ponto.”-------------------------------------------------------------

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

----- “A minha intervenção veio só na sequência de tudo o que foi falado no início deste

ponto”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, só para registar:-------------------------------------------------------------------

-----  Número  um  –  Se  bem  se  lembro  no  período  antes  da  ordem  do  dia  da  última

Assembleia,  eu não pude falar  o que quis,  sabe porquê? Porque o Senhor  não deixou,

lembra-se?------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Número dois – Eu não pude falar aqui desta questão, mas, por exemplo, o Humberto já

pôde.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Número três – Eu sou membro desta Comissão demissionário, percebes e quando tu

quiseres pudemos falar exatamente o que é que se passou ao longo deste tempo. Por sentir
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essa responsabilidade fiz aquilo  que entendia que,  em seu tempo, o devia fazer,  sabes

porquê? Não ando aqui para brincar com isto.--------------------------------------------------------------

----- Quanto a toda a esta questão queria-lhe dizer Senhor Presidente, as suas tomadas de

posição para comigo, acredite, vou registando.”------------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente,  cingindo-nos  ao  tema,  a  nossa  posição  é  naturalmente  de

demonstrar algumas reservas em relação ao preço.------------------------------------------------------

----- Mas, também temos que dar resposta a solicitações que aqui foram feitas, o Deputado

Humberto Moreira veio  aqui  apelar  a um melhor  funcionamento  das comissões,  que se

procure ver o que é que não está a funcionar bem e atuar sobre isso.-------------------------------

----- Digo-lhe já o que é que não está a funcionar bem. Tanto quanto sei, a comissão que

menos reúne é presidida pelos Juntos.------------------------------------------------------------------------

-----Tanto quanto sei, nas reuniões da Comissão de Economia, em que estive presente, os

Juntos  não  esteve  presente  em nenhuma e  não  se  fez  substituir,  a  representante  dos

Juntos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor antes de dar lições de moral, estude bem a lição.”-------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, penso que o assunto é absolutamente claro, inequívoco, todos os

Membros desta Assembleia, se quiserem estão perfeitamente aptos para votar este ponto.”--

----- Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da ordem de trabalhos, o

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação,  tendo-se verificado que a Assembleia,

deliberou, aprovar por maioria, com sete votos contra, três a favor do Grupo Municipal do

PSD,  com três abstenções do Grupo Municipal do CDS,  com quatro votos  contra e um a

favor  do  Grupo  Municipal  do  PS e  treze  votos  a  favor  do  Grupo Municipal   Juntos,  a

proposta  da Câmara Municipal  para  alteração do Preço de Venda  de Lotes  no Parque

Empresarial do Casarão - Águeda, durante o ano de 2020;---------------------------------------------

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

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

-----  “Permita-me  apenas  um  pequeno  à  parte,  tento  respeitar  os  pontos  da  ordem  de

trabalho,  o  que  vejo  é  que  o  tratamento  não  é  igual  para  todos,  sinto-me um  bocado

injustiçado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação à declaração de voto, o que nós viemos aqui dizer é que  nós não somos

contra os quinze euros o metro quadrado, o que nós defendemos é que isto deveria ser uma

regra e não uma exceção, não me parece muito correto que se esteja  a atirar o ónus da

modificação  de  um  regulamento  do  parque  Empresarial  apenas  para  a  Comissão  da

Economia, se a Comissão de Economia não conseguiu resolver, cabe ao Executivo avançar
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com a proposta de alteração do regulamento.”--------------------------------------------------------------

----- 7 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para delimitação da ARU

de 20 Aglomerados Urbanos do Concelho e do respetivo Quadro de Benefícios Fiscais

Associados; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Como tomaram conhecimento,  eu  ao  estudar  os  assuntos  verifiquei  que  faltariam

alguns  elementos  na documentação,  informei-me desse facto  confirmaram que não nos

foram remetidos,  na altura,  os tais  ficheiros,  que entretanto  soube  que também são os

mesmos ficheiros que já foram juntos, pelo menos uma ou duas vezes, que este ponto já foi

agendado, no entanto deixo à consideração de todos vós entender se estamos ou não em

condições de discutir esse ponto e se não estivermos em condições de discutir esse ponto,

com certeza, solicitar ao Senhor Presidente da Câmara que o retire.---------------------------------

----- Alguém se opõe a que o ponto seja discutido?--------------------------------------------------------

----- Pudemos então discuti-lo e votar.-------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente, quer usar da palavra?--------------------------------------------------------------

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

----- “Este ponto, trata-se, como nós temos conhecimento, em dois mil e dezasseis, foram

aprovadas vinte ARUS, exatamente nos mesmos termos em que hoje vêm aqui e para que

se possam, passados  três  anos da sua publicação,  manter  os benefícios  fiscais  a elas

associados, temos que aprova-las de novo para fazer nova republicação. O que estou a

dizer é que são feitas exatamente nos mesmos termos.--------------------------------------------------

-----  Já  agora,  vou  partilhar  convosco  o  que  tivemos  praticamente  para  fazer  e  depois

decidimos não o fazer e por isso é que em determinada altura retiramos este ponto  porque

da nossa observação há algumas ARUS não sortiram o efeito esperado e  estivemos para

retirar essa possibilidade de as manter, baixávamos para quinze ARUS em vez das vinte

que aqui vêm, mas depois, pensando melhor, vamos dar mais uma oportunidade aqueles

territórios de efetivamente se poderem regenerar e estão aqui as vinte nos termos em que

foram aprovadas em dois mil e dezasseis.”------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, porque não se referiu a isso, gostaria de perguntar quando é que

prevê que as ARUS correspondem às Operação de Reabilitação Urbana? Portanto,  nós

temos as ARUS definidas e depois há as Operações que vão trabalhar sobre as ARUS, se

essa questão já  estivesse vencida,  presumo que estaríamos quanto muito a aprovar  as

ORUS e deixaríamos de ter que fazer a aprovação sistemática das ARUS.------------------------

-----Se o Senhor Presidente poder esclarecer os motivos que tem atrasado a implementação

das Operações de Reabilitação Urbana e dar-nos uma estimativa de quando é que poderá
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ser possível avançar nesse sentido e também, já agora, se estará em condições ou prevê

que poderá estar em condições de avançar com todas ou se irá, faseadamente, avançar

primeiro com aquelas que sejam mais simples onde possa avançar mais rapidamente”.-------

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

----- “Duas ou três questões muito rápidas.-------------------------------------------------------------------

----- A primeira é esta, no dia dezassete de setembro, o Executivo aprovou as ORUS destas

ARUS, não se me consta que esta decisão tenha sido revogada pelo Executivo, e estas

ORUS que estão aprovadas no Executivo não correspondem ao nível de incentivos fiscais

às ARUS que hoje trás aqui no que diz respeito ao IMT, são diferentes, portanto a minha

questão é esta, haviam umas ARUS aprovadas desde dois mil e dezasseis, como disse, e

agora, para que elas não caduquem passados três anos ou se é que já não caducaram, mas

não importa, teremos que voltar a aprovar novamente as ARUS, mas o Executivo, até este

momento,  tem  uma  proposta  válida,  votada,  que  ainda  não  veio  a  esta  Assembleia

Municipal, quer dizer, já veio mas foi retirada, mas está aprovada em termos de Executivo

Municipal, das ORUS, com um conjunto de ARUS e estas ORUS têm dentro delas as ARUS

com um conjunto  de benefícios  fiscais  que não são exatamente  os  mesmos benefícios

fiscais das ARUS, refiro-me concretamente ao ponto do IMT porque nas ARUS que estavam

dentro das ORUS, ao nível do IMT estava previsto a isenção de IMT na primeira transação

para o arrendamento urbano, quando se fazia uma intervenção no edificado que tivesse

como finalidade o arrendamento urbano, estando em ARU ou não, previa a isenção de IMT.

Nestas ARUS, naquilo que leio, nesta isenção isso não está previsto.-------------------------------

----- Há outras pequenas alterações, mas esta é das mais significativas.----------------------------

----- Por isso a minha questão é esta, se estaremos mesmo em condições de aprovar isto?

Porque o Executivo, neste momento, tem uma ORU aprovada e não se me consta que o

Executivo tenha revogado essa ARU para agora aprovar as novas ARUS e depois a seguir

aprovar novas ORUS, esta é a minha questão que estou a pôr.---------------------------------------

----- Depois desta, é isto, porque é que estas ARUS então não contemplam o arrendamento

urbano, nós já falamos disto na última Assembleia, quando falamos dos impostos e tem sido

um debate muito grande da nossa Assembleia Municipal, sobre a necessidade de habitação

no concelho de Águeda em que é preciso  incentivar  a  que as pessoas coloquem mais

habitação  e  arrendam  mais  habitação  para  que  venham  pessoas  de  fora  viver  para  o

concelho  de  Águeda,  esta  era  uma boa  medida  e  que  foi  retirada  nesta  proposta  das

ARUS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  A  primeira  questão,  se  isto  efetivamente  é  possível,  tendo  o  Executivo  as  ORUS

aprovadas neste momento e essa deliberação não foi revogada, a seguir delibera sobre

umas ARUS que são diferentes  desta e  porque é  que são diferentes? É esta  a  minha
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questão Senhor Presidente”--------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Temos finalmente nesta Assembleia as ARUS para as freguesias, que se anda a falar

há pelo menos uns três anos, mais de três anos.----------------------------------------------------------

----- Quero referir aqui que, quando vieram aqui as ORUS, em setembro, a proposta com as

ORUS foi  retirada pelo Senhor  Presidente da Câmara,  vinham quinze,  agora vêm vinte,

acho que é positivo, não sei o que é que originou, o Senhor Presidente já falou alguma coisa

do que é que originou esta alteração, no entanto ARUS ou ORUS acho deve ser levado a

efeito o máximo que se conseguir.------------------------------------------------------------------------------

-----  Considero  que pode ser  uma oportunidade para a tão necessária  requalificação do

edificado degradado ou em ruínas, havendo a possibilidade de colocação de habitações no

tão necessitado mercado de arrendamento  no nosso concelho,  contribuindo para a  não

menos necessária fixação de habitantes.---------------------------------------------------------------------

----- Na minha opinião, a Câmara Municipal, tendo em conta os seus poderes nas áreas de

intervenção das ORUS, quando chegarmos a essa parte, enquanto entidade gestora, deve

ter  uma  posição  pro  ativa  neste  processo,  os  proprietários  devem  ser  incentivados  a

proceder  à  requalificação  do  edificado  e  a  Câmara  deve  divulgar,  de  forma  clara  e

esclarecedora,  todos  os  benefícios  que  é  possível  conceder  aos  munícipes  nas  áreas

abrangidas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Os serviços técnicos deverão estar ao dispor para ajudar no esclarecimento de dúvidas

nos  processos  de  licenciamento  para  que  se  possa  tirar  o  máximo  de  partido  destas

oportunidades de requalificação.--------------------------------------------------------------------------------

----- Esta tem que ser uma oportunidade aproveitada ao máximo e os processos devem ser

simples, rápidos e com a carga burocrática apenas minimamente indispensável, para que os

potenciais  interessados  não  desanimem  logo  à  partida  com  a  habitual  complexidade

processual.  É  necessário  uma  engrenagem  a  funcionar  em  pleno  sem  que  surjam

pedregulhos a emperrar o seu funcionamento.”-------------------------------------------------------------

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

----- “ Relativamente à questão levantada pelo Deputado Miguel Oliveira, dizer que a nossa

intenção é sequencialmente ir avançando com estes processos de operacionalização das

ARUS, não temos condição de abranger as vinte de uma vez, aliás os territórios são muito

diversos e alguns deles são bastante extensos, mas estamos já a trabalhar inclusivamente

em algumas destas áreas, na tal  programação que estamos a  fazer para algumas das

freguesias, em algumas situações coincide.-----------------------------------------------------------------

-----  Relativamente  ao que o  Deputado Hilário  Santos,  tenho que ir  ver  relativamente  à

questão…, porque penso que o que foi votado em setembro, terá que ser revogado, o que
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está é esta a proposta. Esta proposta é que é válida, a outra terá que ser revogada. Porque

nós avançamos com a de setembro que entretanto foi  retirada,  foi  naquelas  condições,

portanto teremos que o fazer.”-----------------------------------------------------------------------------------

----- Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da ordem de trabalhos, o

Senhor  Presidente da Mesa colocou-o a votação,  tendo-se verificado que a Assembleia

deliberou, aprovar por maioria, com três a favor e seis abstenções do Grupo Municipal do

PSD, com três votos a favor do Grupo Municipal do CDS, com cinco votos a favor do Grupo

Municipal do PS e treze votos a favor do Grupo Municipal Juntos,  a  proposta  da Câmara

Municipal para delimitação da ARU de 20 Aglomerados Urbanos do Concelho e do respetivo

Quadro de Benefícios Fiscais Associados.-------------------------------------------------------------------

----- 8 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de adendas a protocolos

em diversas áreas da Educação e resolução de parceria com a IPSS “O Mágico"; -------

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

----- “Trata-se da revogação por e vontade do “O Mágico” de uma parte de um protocolo em

vigor, no fundo um contrato que temos em vigor, e a proposta de celebração de adendas

com  todos  os  outros  para  que  sejam  estendidos  até  nós  termos  contratos  vindos  dos

diversos procedimentos que temos que fazer de acordo com a lei.”-----------------------------------

-----  Não havendo inscrições para intervir  acerca deste ponto da ordem de trabalhos,  o

Senhor  Presidente da Mesa colocou-o a votação,  tendo-se verificado que a Assembleia

deliberou,  aprovar  por  unanimidade,  a  proposta  da  Câmara  Municipal  de  adendas  a

protocolos em diversas áreas da Educação e resolução de parceria com a IPSS “O Mágico".

-----  9 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para Autorização prévia

de Compromissos Plurianuais,  de acordo com o artigo 6º  da Lei  8/2012,  de 21 de

fevereiro, Assunção para:--------------------------------------------------------------------------------------

---------- 9.1 – Celebração de Protocolo de Cedência ao Conservatório de Musica de

Águeda das Instalações da Incubadora Cultural de Águeda (InCA), no decorrer das

Obras da "Casa do Adro" ou "Casa do Torreão";------------------------------------------------------

----------  9.2  –  Projeto  Europeu  Developing  Intereuropean  Resources  Trail  Builder

Training (DIRTT).---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Não havendo inscrições para intervir  acerca da proposta  da Câmara Municipal para

Celebração  de  Protocolo  de  Cedência  ao  Conservatório  de  Musica  de  Águeda  das

Instalações da Incubadora Cultural de Águeda (InCA), no decorrer das Obras da "Casa do

Adro" ou "Casa do Torreão, o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se

verificado que a Assembleia deliberou aprovar por unanimidade. ---------------------------------

-----  Não havendo inscrições para intervir  acerca da proposta  da Câmara Municipal para

Projeto  Europeu  Developing  Intereuropean  Resources  Trail  Builder  Training  (DIRTT,  o
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Senhor  Presidente da Mesa colocou-o a votação,  tendo-se verificado que a Assembleia

deliberou aprovar por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------

----- E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu por

encerrados os trabalhos desta sessão, pelas zero horas e três minutos, do dia vinte e oito de

dezembro, 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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