
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Ata da quinta Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda,

 de 29 de novembro e 2 de dezembro de 2019

------- Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, pelas vinte e uma

horas reuniu no Salão dos Paços do Concelho,  a quinta  Sessão  Ordinária da Assembleia

Municipal de Águeda, com a seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------

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

----- 1.1 – Ata da 2ª Sessão Ordinária, de 29 de abril de 2019;--------------------------------------

----- 1.2 – Ata da 4ª Sessão Extraordinária, de 31 de maio de 2019; -----------------------------

----- 1.3 – Ata da 3ª Sessão Ordinária, de 27 de junho de 2019.------------------------------------

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

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

-----  3.1 – Análise e  votação da proposta da Câmara Municipal  para aprovação da

Fiscalidade do Município de Águeda para o ano de 2020; ------------------------------------------

------- 3.2 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para aprovação das

Grandes Opções do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal para o Ano de 2020; ---------

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

Adenda ao Protocolo n.º 227/2016;--------------------------------------------------------------------------

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

revogação do Protocolo n.º 273/2018 e atribuição de apoio extraordinário;------------------

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

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

-----  3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para aprovação dos

Espaços Cidadão nas Freguesias – Apoio ao Funcionamento;-----------------------------------

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

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

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

-----  3.7.1  –  Celebração  de  Contrato  de  Aquisição  de  Serviços  de  Medicina  no

Trabalho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

da  proposta  da  Câmara  Municipal  para  aprovação  da  10.ª  Alteração  ao  Código

Regulamentar do Município de Águeda e sua Republicação;--------------------------------------

-----  3.9 – Análise e tomada de posição da Assembleia Municipal de Águeda sobre o

Relatório da Auditoria do Tribunal de Contas ao Plano Municipal de Defesa da Floresta

Contra Incêndios e respetivo Plano Operacional do Município de Águeda;------------------
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----- 3.10 – Análise e discussão da intenção do Município instalar uma central de Betão

e de Betuminoso no Parque Empresarial do Casarão (ponto aditado por solicitação do

Grupo Municipal do Partido Social Democrata);--------------------------------------------------------

-----  3.11  –  Apreciação  da  informação  escrita  do  Ex.mo Sr.  Presidente  da  Câmara

Municipal de Águeda acerca da atividade municipal, bem como da situação financeira

do Município, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2 do artigo 25º, do Anexo I

da lei 75/2013 de 12 de setembro.---------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-----Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PUF de Barrô e Aguada de Baixo; -----------------------
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-----Vasco Miguel Rodrigues Oliveira –  PUF da União das Freguesias de Belazaima,

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

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

----- Hugo Silva  – JF de Macinhata do Vouga; -------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----- João Carlos Gomes Clemente – Juntos – Vereador; ------------------------------------------------

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

----- António Manuel Gama Duarte – PS – Vereador;------------------------------------------------------

----- Antero Ricardo dos Santos Almeida  – PSD – Vereador; ------------------------------------------

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

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

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

deu também as boas vindas a Ercília  Gonçalves que se encontra a substituir  a Daniela

Gonçalves nos serviços de apoio à Assembleia Municipal, desejando-lhe um bom trabalho.--

----- O Senhor Presidente da Assembleia foi secretariado por Cristina Paula Fernandes da

Cruz e Rogério Magalhães Matias. ----------------------------------------------------------------------------

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

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

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

presente pelo que em sua substituição estaria a Deputada Elisa Maria Pires de Almeida, o

Presidente da Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga, Pedro Joaquim Faria de Oliveira

Marques,  comunicou a impossibilidade de comparecer e para sua substituição indicou o

secretário  da  Junta,  Hugo  Silva,  a  segunda  secretária  Daniela  Carina  Mendes  também

comunicou  a impossibilidade  de estar  presente,  pelo  que em sua substituição  estaria o

Deputado Luís Armando Ferreira Pina Figueiredo.---------------------------------------------------------
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----- De seguida o Senhor Presidente da Assembleia procedeu à leitura da comunicação

recebida, no fim do dia, por parte do Senhor Deputado Paulo Tomaz, por ser de interesse de

todos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Exmo, Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Águeda, Dr. Brito Salvador:-------

----- Face aos compromisso de doutoramento em direito que frequento e especialmente as

minhas  funções  profissionais  recentemente  assumidas,  considero  não  reunir,

presentemente,  as  condições  que  considero  adequadas  ao  exercício  do  meu  mandato

enquanto Membro da Assembleia Municipal, do nosso prezado Município, pelo que venho

renunciar ao mandato para o qual fui eleito nas últimas eleições autárquicas, mantendo o

meu compromisso cívico para com o povo de Águeda.---------------------------------------------------

----- Com os melhores cumprimentos.-------------------------------------------------------------------------

----- Paulo Tomaz.”--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- 1.1 – Ata da 2ª Sessão Ordinária, de 29 de abril de 2019;--------------------------------------

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

segunda sessão ordinária de 29 de abril de 2019, sido aprovada por maioria, com  um voto

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

----- 1.2 – Ata da 4ª Sessão Extraordinária, de 31 de maio de 2019; -----------------------------

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

quarta sessão extraordinária de 31 de maio de 2019, sido aprovada por maioria, com  um

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

----- 1.3 – Ata da 3ª Sessão Ordinária, de 27 de junho de 2019.------------------------------------

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

terceira sessão ordinária de 27 de junho de 2019, sido aprovada por maioria, com  um voto

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

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

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

-----  “Voto  contra,  pelos  motivos  do  costume,  há  dois  anos  que  voto  contra  e  espero,

sinceramente, não continuar a fazê-lo”------------------------------------------------------------------------

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

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

----- “Meu nome é Ilda Tavares, moro na rua do Casarão, na Borralha, a 27 de setembro

estivemos  aqui  a  expor  uma  situação  desagradável,  como  todos  sabem,  até  hoje  não

tivemos  qualquer  informação  da  parte  da  Câmara,  portanto,  gostávamos  que  nos

esclarecessem qual é o ponto da situação, o que é que foi feito, o que é que está para fazer,
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é isso só.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  O  desagrado  continua,  o  mau  estar  continua,  os  cheiros  continuam,  estamos

desanimados efetivamente.---------------------------------------------------------------------------------------

----- É só isso que nós pretendemos, é saber qual é o ponto da situação?”-------------------------

----- “Chamo-me Patrícia Pina e venho representar o povo de Alvarim.-----------------------------

-----  Em  nome  dos  habitantes  de  Alvarim  carrego  a  responsabilidade  de  manifestar

publicamente e agora presencialmente o nosso maior descontentamento relativamente às

instalações de uma central de betão no Parque Empresarial do Casarão, ou seja,  mesmo

ao  lado  das  nossas  habitações,  estamos  certos  que  esta  intenção  não  passará  disso

mesmo, pois a não ser verdade põe em causa as atuais condições de vida dos habitantes

deste lugar. Lembramos o Senhor Presidente que os habitantes deste lugar lhe confiaram o

voto  e  reclamam para si  o  bom senso,  respeito  e  humanidade  nas  decisões  de que o

Município venha a tomar, salvaguardando os interesses maiores da população do Concelho,

e não outros quaisquer interesses.-----------------------------------------------------------------------------

-----  Neste  sentido,  responda Senhor  Presidente,  vai  permitir  a  instalação da central  de

betão ou não?--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Clarifique  por  favor,  porque  é  que  o  Município  alimenta  esta  questão  já  há  tantos

meses?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Se efetivamente há a ocupação abusiva dos terrenos que já se sabe há algum tempo

não foram tomadas as devidas ações por parte da Câmara? Contra-ordenações-----------------

----- Se variadíssimas entidades e munícipes já se mostraram contra esta instalação, pelas

variadíssimas questões que todos conhecemos, porque é que este Município não toma de

uma vez por todas a decisão em função dos maiores interesses deste Concelho que são os

seus habitantes? ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Porquê sacrificar e angustiar os habitantes do lugar de Alvarim e arredores  por causa

de poucos postos de trabalho?----------------------------------------------------------------------------------

-----Avalie  Senhor  Presidente  desta  vez  a  relação  custo  benefício,  porquê  Senhor

Presidente, porquê? -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Estamos certos que tomará em conta as nossas preocupações e que juntos passamos

a celebrar a sua melhor decisão que é a nossa.------------------------------------------------------------

----- Dou por terminada a minha intervenção.”---------------------------------------------------------------

----- José Vidal.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “Em primeiro lugar uma declaração prévia, o Partido Socialista é contra a instalação de

uma fábrica de betão no Parque Empresarial do Casarão, bem como contra a instalação de

indústrias poluentes e que não tragam valor acrescentado.---------------------------------------------
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----- Senhor Presidente da Câmara, em setembro, na Assembleia Municipal, afirmou que os

autarcas, os fiscais,  os técnicos dos gabinetes do Parque,  não tinham conhecimento da

construção de uma empresa de betão, facto que ocorreu ao longo de mais de um mês, com

extração de milhares de metros cúbicos de terras e construção de estruturas de betão, não

existindo autorização para tal,  sendo uma invasão abusiva da empresa e ocupação dos

solos do Município.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A empresa fez saber que tinham autorização do Executivo, afirmou mesmo que tinham

provas documentais e outras.------------------------------------------------------------------------------------

-----  O  Partido  Socialista  fez  então  um  comunicado,  baseado  na  palavra  do  Senhor

Presidente,  afirmando  que  deveria  avançar  com  uma  ação  contra  a  empresa  que

abusivamente  ocupou  os  terrenos  que  não  eram seus,  solicitar  uma indemnização,  por

ofensa ao bom nome dos autarcas e do Concelho e averiguar o porquê da ineficiência dos

serviços de fiscalização e do acompanhamento do Parque.---------------------------------------------

-----  Dois  meses  depois,  o  Partido  Socialista  verifica  com espanto  e  estranheza  que  o

Senhor Presidente, apesar de saber dos eventuais constrangimentos ambientais, da criação

de somente oito postos de trabalho, dos prejuízos decorrentes para o futuro do Parque, da

oposição de empresas e munícipes, gaste dinheiro dos contribuintes em pareceres e apoie

a  instalação  da  empresa  esquecendo  a  instauração  dos  correspondentes  processos  de

contra-ordenação e de indemnização que seriam devidos.----------------------------------------------

-----  O  inexplicável  e  inaceitável  para  o  Partido  Socialista  é  que  o  Senhor  Presidente

pretenda fazer  um negócio  com uma empresa que,  segundo o  que disse,  ocupou sem

autorização  terrenos  camarários  e  ofendeu  os  autarcas  como  se  de  nada  se  tratasse,

passando a mensagem que em Águeda o crime compensa e que podemos sem problema

algum ofender o bom nome dos seus autarcas.-------------------------------------------------------------

----- O comportamento do Senhor Presidente leva-nos a crer que faltou à verdade a esta

Assembleia, quando afirmou que ninguém, isto é, ninguém, autarcas e serviços conhecia a

situação da construção da empresa ao longo de mês e meio, mentira que é inaceitável em

democracia,  revelando não ter  capacidades e dignidade para o exercício do cargo,  não

defendendo os interesses do Concelho, mais parecendo o advogado da empresa.--------------

----- Senhor Presidente, pelo exposto e fazendo apelo à sua dignidade pessoal, visto que

dignidade,  ética  e  política  demonstra  não  ter,  e  que  da  nossa  parte  não  nos  merece

qualquer confiança a partir de agora, solicitamos que obviamente se demita.”---------------------

----- Gil Nadais Resende da Fonseca -----------------------------------------------------------------------

-----  “Venho  aqui  esta  noite  como cidadão  e  ex  Presidente  da  Câmara  falar  sobre  um

assunto que me preocupa e tem preocupado muitos Aguedenses, a possível instalação no
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PEC de uma central de betão e betuminoso.----------------------------------------------------------------

----- Quero esclarecer e deixar bem claro que a minha presença aqui hoje, não é motivada

por qualquer eventual pretensão política, o meu pensamento atual é de não voltar a ser

candidato a qualquer cargo político.----------------------------------------------------------------------------

----- Feito o esclarecimento, entremos no motivo da minha presença.--------------------------------

----- Estou aqui porque o Senhor Presidente da Câmara me impediu de usar da palavra para

explicitar na reunião havida na Câmara Municipal, na semana passada, as razões de cariz

político que pretendia apresentar, mas também porque entendo ser um imperativo moral,

erguer a voz e manifestar a minha oposição à instalação de uma empresa que pode pôr em

causa tudo o que o anterior Presidente da Câmara disse aos empresários que confiaram no

Presidente  e  no  Executivo  de  então e  de  uma forma mais  alargada  no  Concelho  para

investirem muitos milhões de euros, criarem muitos postos de trabalho e aumentarem a

riqueza regional e nacional.---------------------------------------------------------------------------------------

----- Talvez seja importante referir que uma central de betão e betuminoso como pretende

instalar no PEC é um instrumento que mesmo que esteja a funcionar bem, na teoria das leis,

não pode ser  colocado próximo de hospitais,  escolas  e  outros  equipamentos  sensíveis,

devido à poluição que provoca.----------------------------------------------------------------------------------

-----  Na  prática,  o  que  assistimos,  são  as  autarquias  a  recorrerem  aos  tribunais  para

conseguir  fechar estas centrais de betão e betuminoso porque a poluição que provocam

põem em causa a saúde pública,  o que conseguem só ao fim de muitos anos e com custos

elevados para as populações e para os cofres das autarquias.-----------------------------------------

-----  Se  assim  acontece  em  concelhos  até  bem  próximos  de  nós,  porque  pretende  o

Executivo  trazer  para  o  meio  de  nós  um equipamento  que  é  um enorme  potencial  de

problemas?------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não é pelos postos de trabalho porque foi referido, na reunião da passada semana, só

cria dois.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não é pela inovação dos processos porque os equipamentos são usados.-------------------

-----  Não  é  pelo  equipamento  financeiro  com a compra dos  terrenos  porque pretendem

apenas direito de superfície em que vão pagar apenas um euro, por metro quadrado, por

ano, de uma situação que fiscalmente é vantajosa e que lhes permite caso se instalem e

comecem a ter problemas devido ao mau funcionamento, ir embora, acabar com a empresa

e deixar os problemas para os outros resolver.------------------------------------------------------------- 

-----  Dar a possibilidade de utilizar  o direito de superfície é uma decisão política que foi

consignada no regulamento, numa situação de particulares dificuldades das empresas e do

país, naquele momento.-------------------------------------------------------------------------------------------
7

Ata da quinta Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
 de 29 de novembro e 2 de dezembro de 2019



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

----- Então, porque será? É a pergunta que todos fazemos e não encontramos nenhuma

resposta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A razão da minha vinda aqui e hoje e de quebrar o silêncio a que me remeti, tem a ver

com a perda de confiança que uma decisão deste tipo acarreta.--------------------------------------

----- Foi dito aos empresários que investiram no PEC, a todos que nos procuraram e a todos

fomos procurar por Portugal além e até ao Oriente, que Águeda estava a criar um Parque

Empresarial de nova geração. Um Parque Empresarial com áreas verdes, pistas clicláveis,

equipamentos sociais. Um Parque que respondia às mais modernas exigências e onde as

pessoas pudessem, além de trabalhar, conviver.-----------------------------------------------------------

-----  Enfim um Parque Empresarial  verde e esta ideia não era apenas do Presidente de

então,  não há conhecimento  que durante os mandatos anteriores qualquer  Vereador  se

tenha oposto ou manifestado qualquer oposição que o PEC fosse um Parque Empresarial

de última geração.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Vou passar aqui algumas partes, porque o tempo urge e passaria só a dizer o seguinte:-

-----Sabemos que o Executivo está mandatado para durante quatro anos  dirigir o Concelho

e tomar as orientações estratégicas que considere adequadas ao seu desenvolvimento. No

entanto, o que se exige é que seja coerente, que as palavras tenham tradução nos atos.------

----- O Executivo diz ter um Concelho verde e até tem apresentado galardões recebidos com

essa sua preocupação, o que parece é que escrevem uma coisa e fazem outra, que omitem

nos  escritos,  gostaria  de saber  se  algum desses  concursos que  escreveram colocaram

circulação automóvel no centro da cidade, onde nunca houve e equacionam a possibilidade

de instalar uma central de betão e betuminoso num Parque de última geração.-------------------

----- Muito poderíamos falar sobre estes assuntos mas ele vai depender do voto de quatro

pessoas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Senhora Vereadora Elsa Corga e Senhor Vereador Edson Santos a solidariedade com

os restantes membros do Executivo é um valor que deve ser realçado mas quando esta

solidariedade vai contra os interesses do Concelho, o nosso compromisso principal é com o

Concelho porque foram as pessoas, os cidadãos anónimos que confiaram em vós, no vosso

discernimento para tomarem as melhores decisões e defenderem o futuro.------------------------

----- Senhor Presidente, Jorge Almeida, ser Presidente, por vezes, é difícil porque devemos

deixar de lado as amizades pessoais, as solidariedades grupais, para tomar as decisões que

deem prioridade ao bem comum. Cabe-lhe a si, naquilo que considero um momento muito

crítico para o Concelho, decidir, dizer e demonstrar por atos a todos quantos aqui vivem,

trabalham e investem qual o futuro com verdade que pretende para o Concelho.-----------------

-----Senhor  Vereador  João  Clemente,  deixei  a  referencia  ao  Senhor  Vereador
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propositadamente para o fim porque o que se ouve é que o Senhor é o responsável por

trazer esta empresa para o nosso Concelho e por defender a sua instalação entre nós, sabe

que é uma empresa poluidora; sabe que tem de ser impostas medidas para minimizar os

impactos criados; sabe que pode trazer problemas às empresas já instaladas no PEC; sabe

que está a afastar investimentos já sinalizados para a aquisição de lotes para a construção

de novas empresas; sabe que põe em risco o hotel que já sinalizou a aquisição de lotes;

sabe  que  piora  as  condições  ambientais  do  PEC;  sabe  que  outros  concelhos  têm

desenvolvido  enormes  lutas  para  encerrar  equipamentos  idênticos  nos  seus  concelhos;

sabe que piora as condições de trabalho e fluição  de todos os que trabalham no PEC.--------

----- Com toda a sinceridade, queria perguntar-lhe, quais são as razões para defender este

investimento? Não é pelos postos de trabalho porque só cria dois; não é pela tecnologia

porque os equipamentos são velhos; não é pelo investimento porque não vão comprar o

terreno; não é pela riqueza criada porque não há conhecimento que estas unidades deixem

riqueza nos locais onde se instalam.---------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Vereador diga aos cidadãos deste Concelho, onde está a mais valia de uma

empresa que aparece aos olhos  de todos como uma menos valia,  uma desvalorização

imediata e futura do nosso Concelho.--------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores e Senhora Vereadora espero que

reflitam sobre o vosso passado,  o vosso presente e não queiram ficar lembrados como

aqueles que em pouco tempo destruíram tanto.”-----------------------------------------------------------

-----  Eduardo  Conceição,  de  Paredes,  venho  aqui  porque  tenho  a  preocupação  de

demonstrar tudo aquilo que entendo que esteja mal exarado e como, não vou dizer que

tenho, porque não tenho mesmo nada contra funcionalismos públicos mas já que há tantos

quadro integrados nestas instituições estatais, pergunto quem é que elaborou ou de quem é

a responsabilidade da elaboração do texto da convocatória, isto porquê? Porque ao ler a

convocatória  no  ponto  quase  final  está  “a  Câmara  vai  instalar”  é  o  conceito  que  nós

retiramos do texto, a Câmara vai instalar ou vai permitir  a instalação? Uma observação,

acho que é pertinente.---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Outra, já há tempo chamei à atenção da Senhora Secretária do Senhor Presidente, isto

também  vai  um  bocado  do  enriquecimento  da  ética,  já  uma  vez  chamei  a  tenção  da

colocação das bandeiras no exterior, as bandeiras estão mal colocadas, já que vocês, nessa

área  do  funcionalismo  público  queiram  cumprir  com  as  normas  da  ética,  quando  as

bandeiras estão instaladas, quando são ímpares a bandeira Nacional está sempre ao meio,

para isso tem lá o mastro no ar, mas quando são quatro, quando são pares, não devem

estar na posição em que estão ou partem um varão e põem-o abaixo ou então tiram uma
9
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bandeira, são as duas achegas que dou ao Executivo Camarário.”-----------------------------------

----- Chamo-me Luís Grilo e hoje enquanto ativista do Bloco de Esquerda aqui no Concelho

de Águeda quero  aproveitar  esta  oportunidade  para  saudar  os alunos e  as  alunas  que

integraram hoje a greve climática estudantil  e juntaram-se a milhões de jovens por todo

mundo, eles saíram à rua para exigir  políticas concretas e isso também passa por este

Município que, ironicamente,como já se percebeu, hoje reúne-se para discutir a instalação

ou não de uma central de betão e betuminoso no Concelho.-------------------------------------------

----- Ambientalmente o caminho não será este, temos que ter consciência que são os mais

pobres os que mais sofrem com as alterações climáticas e as cem empresas mais ricas do

mundo emitem mais de setenta por cento das emissões de gases efeitos de estufa.------------

----- Da nossa parte, da parte do Bloco, esperamos que o Executivo Municipal demonstre

estar do lado dos jovens que saíram hoje à rua e que lutaram pelo futuro coletivo da raça

humana.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quero ainda, saudar os trabalhadores e as trabalhadoras não docentes que estiveram

hoje  em greve  nas  escolas  de  todo  o  País,  do  Distrito  e  também do  nosso  Concelho,

enquanto uns celebram a farsa do 25 de Novembro e tentam ressuscitar aquilo que o 25 de

Abril matou, nós queremos mostrar solidariedade para quem quer mais e melhores serviços

públicos  e  com  isso  quer  mais  salário,  quer  mais  dignidade,  quer  mais  condições  de

trabalho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ao contrário dos que querem voltar ao passado, nós conhecemos e estudamos bem a

história de Portugal e foi graças à escola pública que isso aconteceu e consideramos que o

nosso  sistema  de  ensino  merece  a  coragem  de  quem  lá  trabalha  pois  é  com  esses

trabalhadores e trabalhadoras que se construirá um futuro País mais justo.------------------------

-----  Em Águeda estiveram encerradas a Marques de Castilho,  a Professor  Artur  Nunes

Vidal, em Fermentelos, os primeiros ciclos de Aguada de Cima, Recardães, de Valongo do

Vouga e a da Trofa.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Queremos também deixar uma palavra especial aos trabalhadores e trabalhadoras da

Adolfo Portela que ao longo do tempo têm sido cada vez mais a aderir a estas ações que

fundamentalmente alertam para a urgência de resolver os problemas crónicos de um serviço

público vital para a sociedade”.----------------------------------------------------------------------------------

----- Mauro Monteiro, eu queria fazer só duas perguntas.-----------------------------------------------

----- A primeira era, foi veiculado num jornal, aqui da praça, que a empresa Sakthi tinha sido

adquirida por uma empresa tailandesa, salvo erro, queria perguntar ao Executivo em que

situação é que se encontra a Sakthi? Se já têm alguma noção do que é que vai acontecer à

Sakthi? E, no fim de contas, em que pé é que a empresa está? Se vai sair de cá se vai ser
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deslocalizada? Se vai continuar ou se não vai continuar? -----------------------------------------------

----- Outra pergunta, também tem a ver com essa empresa, se alguém me pode responder

quanto  é  que  a  Sakthi  já  pagou  de renda?  Porque foi  veiculado  aqui  que  havia  várias

isenções para o investimento, vários benefícios fiscais.--------------------------------------------------

----- A empresa está cá, salvo erro, há dois anos, implantada cá em Águeda e foi veiculado

aqui na Assembleia Municipal várias vezes que a empresa ia pagar derrama, não tinha nada

a ver  com a empresa,  salvo  erro,  de Ovar  que é a sede e que ia  pagar  aqui  os seus

impostos, quer-me parecer, agora não tenho aqui os dados, a empresa este ano deu um

prejuízo de cinco milhões de euros e que o resultado operacional da empresa é negativo.

Face aquilo que estou a dizer, a empresa não deve ter pago a derrama,queria perceber se é

mesmo assim, se não é.-------------------------------------------------------------------------------------------

----- E já agora, no âmbito desta intervenção, perguntar se os resultados da empresa no

primeiro e no segundo ano estão de acordo com o plano de negócios? Porque efetivamente

acho que o Concelho investiu muito dinheiro, se calhar bem, na implantação da empresa

aqui no Concelho e se calhar bem, vamos ver no futuro e eu queria perceber se o plano de

negócios está de acordo com os resultados que a empresa vai tendo ao longo dos anos? Se

os funcionários nesta altura são os que a empresa programou ter nas suas instalações ? Se

a produção é a que está planeada para o segundo ou terceiro ano, penso que é o segundo,

se está planeada e se está de acordo com esse plano de negócios?---------------------------------

-----Era só essa duas perguntas que queria pôr.”-----------------------------------------------------------

----- De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, antes de dar a palavra ao

Senhor Presidente da Câmara, informou o Senhor Eduardo da Conceição e o Senhor Luís

Grilo  que  a  redação   do  ponto  foi  solicitado  pelo  grupo  Municipal  do  Partido  Social

Democrata e transcreve o solicitado.---------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao Senhor Luís Grilo,  o  ponto 3.10 limita-se a análise e discussão não é

objeto de votação. Ainda não houve deliberação do Executivo, por isso, neste momento, é

só análise e discussão que se está a tratar. Informou ainda que, para ficar claro, a redação é

da exclusiva responsabilidade do  Grupo Municipal do Partido Social Democrata. ---------------

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

----- “Senhor Presidente, nós pedimos o agendamento do ponto, análise e discussão, mas

está  nas  competências  de  qualquer  Membro  desta  Assembleia,  apresentar  propostas  e

desde já o informo que o vamos fazer, portanto vai mesmo haver votações”.----------------------

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

----- “Pode haver propostas, com certeza que a primeira deliberação será do Executivo, isso

em termos normais, daqui hoje, com certeza não irá sair nenhuma deliberação vinculativa ao
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Executivo, julgo eu, mas para as pessoas também ficarem esclarecidas deste ponto, isto

terá que ir sempre ao Executivo e depois voltará aqui, correto?.---------------------------------------

-----  De imediato o Senhor  Presidente da Mesa deu a palavra ao Senhor Presidente da

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

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

-----  “Se  me  permitem  vou  fugir  um  pouquinho  à  ordem  de  como  foram  colocadas  as

perguntas, por uma razão muito simples, acho que o essencial  da questão, até por uma

questão de suspense, acho melhor deixarmos para o fim, porque acho extraordinariamente

fácil responder a algumas questões que me colocaram e vou começar exatamente pelas

últimas, as do Mauro que me vem aqui falar da Sakthi.--------------------------------------------------

----- A Sakthi quando veio para o Parque Empresarial do Casarão foi considerado um projeto

PIN,  portanto  tem  um  conjunto  de  isenções  absolutamente  legais  e  portanto  todas  as

questões que coloca por aí de seguida, acerca do que pagou de derrama, não tem razão de

ser porque efetivamente ainda não começou a pagar.----------------------------------------------------

----- Relativamente às contas da empresa, não sabemos,  a única coisa que posso dizer aqui

é que o Ceo da empresa teve o cuidado de, muito antes de se saber que o capital social da

empresa e não foi nada mais do que isso, transitou na sua integra para o grupo tailandês

que agora é detentor de todo o capital social, penso que na essência em termos daquilo que

vai funcionar, nada está em risco, diria que o próprio Administrador da ex Sakthi está agora

bastante otimista, digamos assim, porque efetivamente a Sakthi grupo, terá passado por um

momento menos bom, estamos atentos e expetantes, desejamos que a Sakthi continue o

projeto que a trouxe até nós porque efetivamente está numa fase ainda muito inicial.-----------

-----  Queria  dizer  também  que  relativamente  ao  ponto  do  PSD  como  vamos  ver,  nós

inclusivamente, dissemos ao Senhor Presidente da Assembleia que não concordamos com

essa  designação  do  ponto,  nós  Câmara  Municipal,  porque  diz  que,  “a  Câmara  tem  a

intenção”  a Câmara não tem intenção nenhuma,  a Câmara recebeu um pedido de uma

empresa que nós vamos ver já daqui para diante e isso é perfeitamente legítimo, acontece

em todo o lado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à Dona Ilda Tavares, quanto à empresa do Casarão queria que nós nos

entendêssemos, que é o seguinte:-----------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara Municipal teve competência para licenciar o pavilhão, a empresa e o que está

lá  a  funcionar  não  é  competência  da  Câmara  Municipal  porque  a  Câmara  licenciou  a

construção do pavilhão e isso está de acordo com o que o PDM prevê. Isto foi licenciado em

dois mil e quinze, queria-vos dizer que esse licenciamento está aqui.--------------------------------

----- Depois dá uma licença de utilização para indústria tipo 3, de acordo com o PDM.----------
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-----  Agora,  instala-se  lá  uma  empresa,  a  verificação  das  condições  de  funcionamento,

nomeadamente em termos ambientais e de cumprimento não é competência do Município,

nós damos encaminhamento daqui para as entidades competentes, mas não somos nós

que temos competência para dizer que eles estão ou não a incumprir em termos ambientais.

Penso que estamos esclarecidos.------------------------------------------------------------------------------ 

-----  Agora,  relativamente…  e  sobretudo  às  pessoas  que  são  de  Alvarim,  outros

simpatizantes, queria-vos dizer que tenho muito apreço e muita consideração pelos vossos

interesses e sobretudo pelas vossas lutas, portanto estamos tranquilos, aliás estão aqui e

muito bem, queria dizer à Dona Patrícia Pina, muito obrigada por me responder hoje, porque

eu respondi-lhe há uma série de dias e a Senhora parece-me que fez questão de não dizer

a ninguém que eu que lhe respondi, portanto respondi-lhe e hoje disse, “tudo muito bem que

tinha visto a resposta” fico muito contente porque efetivamente eu respondi-lhe.-----------------

----- Queria-vos dizer o seguinte: todo este processo nós já o contamos longamente e toda a

gente percebe que efetivamente temos o tudo o que aconteceu.--------------------------------------

----- Relativamente à ocupação do espaço e para serenar os ânimos, houve uma queixa que

foi  veiculada  para  o  Ministério  Público  e  essa  queixa,  por  invasão  da  propriedade,  foi

arquivada pelo Ministério Público.------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao processo de licenciamento a única coisa que tem havido no meio

destas coisas todas e que é legitimo porque, reparem numa coisa, nós estamos aqui do lado

de quem tem que decidir e quando temos que decidir, para sim ou para não, jamais poderá

ser porque sim ou porque não, teremos que fundamentar minimamente.---------------------------

----- Reparem numa coisa, estamos tão preocupados ou tão pouco com esta questão que

quando a Câmara deliberou no sentido de ceder dois lotes de terreno a esta empresa, isso

aconteceu  com  os  votos  favoráveis  de  nós  os  quatro  e  a  abstenção  dos  Senhores

Vereadores  do PSD e do PS,  naquela  altura,  independentemente  disso,  nós  fizemos a

cedência dos terrenos e volto aqui a dizer, porque a maior parte de vocês provavelmente

nunca teve a oportunidade de ouvir, o que vos tenho a dizer é o seguinte: - nós cedemos

estes dois lotes de terreno e se tínhamos celebrado escritura como estávamos mandatados

pela  decisão  do  Executivo,  nós  fazemos  parte,  nós  neste  momento  íamos  ter  sérias

dificuldades de parar a empresa.--------------------------------------------------------------------------------

-----  Agora,  queria-vos  dizer,  olhos  nos olhos,  que neste  momento  a  empresa não  tem

qualquer tipo de direitos sobre o terreno e a Câmara não tem qualquer tipo de obrigação

para com a empresa.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Há uma outra coisa que nós sabemos perfeitamente e é aqui que nós estamos e que

nos fez parar,  ter  calma,  ponderar,  porque nós tivemos dúvidas neste processo,  já  vou
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explicá-las, e mantemos algumas dúvidas neste processo, absolutamente legitimas, por uma

razão muito simples, é que nós vamos ter que decidir  sobre este processo, e mais uma

coisa que eu disse a todos vocês e inclusivamente a todas as pessoas com quem tivemos

oportunidade  de  falar  foi  que  efetivamente  não  o  faríamos  nunca  em  segredo,  há  um

momento, na reunião do Executivo, em que se vai ter que decidir sobre este assunto, esse

momento vai ter que ser agendado e reparem numa coisa, nós vamos colocar um ponto

para ser tratado nesse momento a uma quinta-feira para ser resolvido na terça seguinte, a

partir  do  momento  em que  colocamos  esse  link  na quinta  feira  ao final  da  tarde,  mais

propriamente por volta das cinco horas, é público, e nós sabemos, portanto jamais será em

segredo, além de jamais ser em segredo, queria-vos dizer que nós tínhamos deliberado no

sentido  de  lhe  ceder  os  terrenos,  quando,  e  posso  aqui  afirma-lo,  porque  me  lembro

perfeitamente do que aconteceu, quando o Alexandre Natal, da empresa Carlos Natal me

ligou a dizer que o que se lá ia construir era uma central de betão ao lado da empresa dele,

fui eu que chamei o Senhor Vereador João Clemente e não foi ele que andou atrás de

empresa nenhuma, para lhe dizer, vamos chamar a empresa a quem deliberamos ceder os

terrenos para lhes dizer que eu não vou celebrar a escritura com eles, portanto a vossa

preocupação é a nossa preocupação desde o início.------------------------------------------------------

----- Aquela empresa que só quer investir em Águeda e mais nada, merece ser tratada com

respeito, com consideração e não num não porque não e nem num sim porque sim.------------

----- Vamos às dúvidas que me suscitaram, e me suscita toda esta questão porque reparem

numa coisa, tenho uma grande consideração por todas as pessoas que estão aqui e que

legitimamente estão preocupadas com as suas condições de vida, um problema que de lá

pode sair,  alguma lixeira  perto da porta,  para  os  empresários  que efetivamente  têm as

empresas perto e que podem ser lesados por causa disso e aquela garantia que eu já a dei

e quero aqui deixar em nome do Executivo é que jamais tomaremos uma decisão que vos

lese, isso não o iremos fazer.------------------------------------------------------------------------------------

----- Encomendamos um estudo sim, e sabem nós ficamos carregados de dúvidas, eu estou

carregado de dúvidas e não vou falar do estudo porque o Dr. Gil Nadais veio aqui dizer que

eu o impedi de falar, não.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----  Nós  fizemos  uma  apresentação  do  estudo  e  não  era  apenas  a  apresentação,

convidamos as pessoas a participar para que nos dissessem se havia alguma área daquele

estudo que não estava coberto, se tinha suscitado alguma dúvida, se haveria qualquer coisa

mais que gostariam de ver estudado naquilo e tínhamos aqui dois técnicos que fizeram o

estudo e que são da Universidade de Coimbra, mais propriamente do ITECONS que não

têm nada a ver com questões políticas e as questões políticas podem-se tratar aqui e é aqui
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que as tratamos ou podem-se tratar na reunião do Executivo, foi por isso que pedi para não

confrontarem  os  técnicos  da  Universidade  de  Coimbra  com  questões  políticas,  é

absolutamente legitimo e jamais quis calar quem quer que seja, aliás, quero-vos dizer, esta

vontade de se mobilizarem não a percam, certo? Mantenham-na para este assunto, para os

vossos interesses mas nós temos tantas coisas que podemos fazer juntos, mantenham-se

mobilizados,  vamos  construir  coisas  juntos,  vamos  lutar  por  elas  todos  juntos,  olhem o

acesso à auto-estrada,  olhem o nosso hospital,  vamos lutar por eles,  estão convidados,

salto imediatamente já para o vosso lado.--------------------------------------------------------------------

-----  Agora, vamos continuar com as minhas dúvidas porque essas aí  queria partilha-las

convosco.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na zona industrial de Mortágua temos enormes indústrias farmacêuticas, maiores do

que qualquer empresa que esteja instalada no PEC, farmacêuticas, trabalham na área do

medicamento,  sabem  uma  coisa?  Convivem  porta  a  porta,  frente  a  frente,  com  duas

centrais, uma de betão, uma de asfalto e uma fábrica de cimento cola, estive a falar com os

administradores  dessas  empresas  todas,  não  têm  qualquer  tipo  de  problema  e  agora,

espanto dos espantos,  vi  aqui  o Dr.  Gil  Nadais  e alguns empresários do nosso Parque

Empresarial,  ele  enquanto  Secretário  Geral  da  ABIMOTA,  vir  aqui  extraordinariamente

preocupado com as empresas do PEC, com a imagem do PEC, diria que todo este ruído fez

muito pior  do que a questão em si  porque nós ainda não decidimos,  nós estávamos a

fundamentar-nos  para  podermos  decidir  e  volto  a  repetir,  nunca  decidiremos  em

segredo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Reparem numa coisa, uma das empresas que veio aqui e inclusivamente um dos seus

proprietários  ou  dos  seus  acionistas,  veio  aqui  manifestar  a  sua  enorme  preocupação

relativamente a esta empresa, está a construir uma outra que nós gostaríamos  muito de ver

no  nosso  Parque  Empresarial  do  Casarão,  porque  é  também  do  género,  só  que  mais

evoluída, em vez de fazer quadros de  bicicletas de alumínio vai fazer quadros de carbono,

imagine-se num parque empresarial que tem duas centrais de betão, mais propriamente em

Campia, e eu fico na dúvida, percebem as dúvidas que eu partilho.----------------------------------

----- Por isso quis um estudo para que me pudesse dizer se efetivamente podia ser assim ou

não.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao Dr. Gil Nadais porque a estima que tenho por ele é enorme, passei

aqui doze anos, passei não, passamos doze anos aqui com ele, tudo o que se fez de bom e

mau partilha-mo-lo com ele, foi uma equipa que não se desmanchou em momento nenhum

e a única coisa que tenho, sinceramente, neste processo,  é pena, acho que é uma pena

que partilhamos todos, até porque reparem numa coisa, aparece aqui como defensor do
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Parque e há uma pessoa que foi absolutamente determinante para a construção do Parque,

sem ele nem as caixas de cartão que o PSD lá foi colocar lá tinham tido razão para ter, foi o

João Clemente, porque se não fosse ele, o projeto do Parque Empresarial do Casarão não

seria mais do que eventualmente um pequeno projeto que estaria aí numa gaveta porque

não teria sido feito,  como nunca foi feito antes por ninguém, foi ele que negociou todos

aqueles terrenos, todos e todo o que nós fizemos, toda a transformação que nós fizemos

neste Concelho fomos nós Dr. Gil Nadais, fui eu, foi o Edson, foi a Elsa, foi o João e temos

um orgulho tão grande Gil, sinto-me triste porque sabes uma coisa, gostava tanto que neste

processo me tivesses feito um telefonema, gostava tanto que fosses dos últimos a vir, nunca

o primeiro, mandaste uma nota para os jornais ao mesmo tempo que a mandaste para a

Câmara, cinco minutos mais tarde, gostaria que ele viesse quando não houvesse mais nada

a fazer,  eu aceitava e aceitaria de bom grado que ele aqui  aparecesse,  mas não, foi o

primeiro, não compreendo, continuo a dizer que temos todos um orgulho enorme em tudo o

que conseguimos fazer juntos, acho que é um orgulho que partilhamos todos e tu também

tens porque eu sei.--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Meus  Senhores,  são  estas  as  dúvidas  todas  que  nós  temos,  quero-vos  dizer  que

estamos aqui e estivemos preocupados com tudo isso, as dúvidas que tinham são as que

partilhamos, não há outras razões, já agora posso-vos dizer o seguinte: quem tem medo de

decidir, quem aqui tem ideia de decidir para as próximas eleições não é digno de estar aqui;

nós estamos aqui para sermos coerentes, para quando tivermos que dizer não, dizermos

não pela razão x,y,z; quando tivermos que dizer sim é por esta, por esta e por aquela.---------

----- Não concordo com... não vejo com este regimentar, porque reparem numa coisa, nós

quando demos o nome ao nosso movimento de Juntos, nunca pensámos que fossem tão

longe  nas  nossas  intenções  que  toda  a  gente  se  uniu  contra  os  Juntos,  efetivamente,

perderam todos a identidade, são todos contra nós, nós temos muita força, muita força.-------

-----  Meus Senhores,  quero-vos dizer que podem ir  tranquilos,  descansados porque não

faremos nada, absolutamente nada em segredo.”---------------------------------------------------------

----- De seguida o Senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que deu entrada na

Mesa uma moção, pelo que solicitou à Senhora Deputada Carla Eliana que a lê-se.------------

----- MOÇÃO EVOCATIVA DO DIA INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA

CONTRA AS MULHERES ---------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, apenas para dizer que em dias de Assembleia o expediente pode

ser enviado a qualquer hora e até podia ser apresentada a moção, na própria hora, por isso,

não creio que também que seja por aí.------------------------------------------------------------------------
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----- Mas aquilo que nos trás aqui esta moção, é uma moção evocativa do Dia Internacional

pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres.---------------------------------------------------------

-----  Assinalou-se,  no  passado  dia  vinte  e  cinco  de  novembro,  o  Dia  Internacional  pela

Eliminação da Violência Contra as Mulheres.----------------------------------------------------------------

----- Considerando que, segundo os dados disponíveis na União Europeia mais de oitenta

milhões de mulheres já foram vítimas de violência doméstica ou de género, a esmagadora

maioria  de  mulheres  que  morrem  às  mãos  dos  companheiros  tinham  pedido  ajuda  às

autoridades de segurança e foram, muitas das vezes, negligenciadas. -----------------------------

-----  O Distrito de Aveiro não foge a esta realidade e ocupa hoje o quarto lugar a nível

Nacional, depois de Setúbal, Porto e Lisboa, na contabilidade dos números de ocorrências

de casos de violência doméstica no País.--------------------------------------------------------------------

----- A violência doméstica como fator de risco é atualmente uma das principais causas para

a abertura de processos na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Águeda.----------

----- Os casos de violência doméstica ultrapassam os de mera violência conjugal ganhando

cada  vez  mais  pressão  a  violência  no  namoro  bem  como  a  violência  sobre  pessoas

particularmente  indefesas  em  razão  da  sua  idade,  deficiência,  doença,  gravidez  ou

dependência económica que com a vítima coabite.--------------------------------------------------------

----- A ação dos municípios enquanto esteios essenciais do desenvolvimento humano com

especial  relacionamento  com  as  pessoas  potenciado  pela  relação  de  proximidade  que

carateriza a relação no contexto autárquico é decisiva no combate à violência doméstica,

com efeito deve ser reforçada a prevenção primária em particular nos estabelecimentos de

ensino e de cuidados de saúde bem como ao nível local tornando assim mais eficaz este

combate a este flagelo social.------------------------------------------------------------------------------------

----- Assim, a Assembleia Municipal de Águeda na reunião ordinária realizada no dia vinte e

nove  de  novembro  de  dois  mil  e  dezanove,  propõe  a  aprovação  da  presente  moção

deliberando-se o seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------

----- Manifestar a sua total solidariedade para com as crianças filhas e filhos de mulheres e

também homens vítimas de violência doméstica.-----------------------------------------------------------

----- Manifestar total solidariedade para com as famílias das trinta e três vítimas de violência,

vinte e cinco mulheres, sete homens e uma criança, assassinadas ao longo do presente ano

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

----- Solicitar à Câmara Municipal de Águeda a realização de ações externas no âmbito da

violência doméstica bem como a elaboração de um plano de ação para a igualdade de

género, cidadania e não descriminação no Município de Águeda, ainda por concretizar.------

-----  Solicitar  ao Governo de Portugal  e à  Assembleia  da Republica  maior  empenho na
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criação de respostas de medidas na prevenção da violência doméstica, designadamente

com alterações legislativas que permitam uma maior proteção das vítimas e bem assim com

o  reforço  dos  apoios  às  instituições  que  promovem  o  combate  a  este  tipo  de  crime

público.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Remeter cópia da presente moção e do resultado da sua votação ao Exmo. Senhor

Presidente da Assembleia da Republica e a todos os Grupos Parlamentares e Partidos com

assento na mesma.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Águeda vinte e nove de novembro de dois mil e dezanove.---------------------------------------

-----Vai  esta  moção  subscrita  por  todos  os  Grupos  Municipais  desta  Assembleia

Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Não havendo inscrições para intervir acerca da moção evocativa do Dia Internacional

pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, o Senhor Presidente da Mesa colocou a

votação, tendo-se verificado que a Assembleia, deliberou aprovar por unanimidade. --------

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

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

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

-----  “Senhor  Presidente  da  Assembleia,  estou  pasmado,  mas  estou  verdadeiramente

pasmado,  estupefacto,  como é que alguém que permite,  à frente da Câmara,  que uma

empresa nas suas costas,  se instale,  sem comprar terreno,  sem licença,  seja capaz de

ousar… ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Presidente da Assembleia Municipal interrompeu o Senhor Deputado Carlos

Almeida informando-o que há um assunto específico para isso, há regras.-------------------------

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

----- “Senhor Presidente posso fazer uma proposta à Mesa?--------------------------------------------

-----  Senhor  Presidente,  peço-lhe  imensa  desculpa,  também  há  regras  para  o  Senhor

Presidente da Câmara que tem tempo para falar  como os outros e o Senhor  não o fez

cumprir, porque é que não o fez cumprir? Porque é que ele esteve mais do dobro do tempo

a que ele tem direito?”--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- “Neste período de intervenção do público não há tempo para o Senhor Presidente.” ------

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

----- “Não se brinca com a dignidade das pessoas.”--------------------------------------------------------

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

-----  “Dr.  Carlos  Almeida  não  vou  entrar  por  aí,  limito-me  a  cumprir  o  Regimento,  os

Senhores estão aqui há mais tempo do que eu, muito mais tempo e sabem que existe um
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período, existe um ponto que vai tratar deste assunto é aí que tem que ser tratado.-------------

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

----- “ Estamos no período antes da ordem do dia, que eu saiba...é livre.” --------------------------

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

----- “Tem sido prática desta Assembleia Municipal respeitar este tipo de situações, existe

um período para tratarmos desse ponto e vamos ter todo o tempo do mundo, acho que é

nesse período que tem que ser feita a intervenção.”------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente posso, muito obrigada, viva o 25 de Abril.------------------------------------

----- Olhe e porque é mesmo assim que nós temos que tratar, quero fazer uma proposta.-----

----- Quero propor a antecipação do ponto que nós tínhamos agendado, para ser discutido

de imediato, agradecia que o Senhor colocasse à votação se não se importar:”------------------

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

----- “A proposta do Senhor Deputado Carlos Almeida é a seguinte: é a proposta 3.10 da

ordem  de  trabalhos,  passar  a  ser  o  primeiro  ponto  a  ser  tratado  nesta  Assembleia

Municipal.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, desculpe a minha exaltação mas há bocado o queria cá vir dizer é

isto: - Esta proposta que o meu colega apresentou é para ser votada para antecipar, nos

pontos da ordem do dia, nós não podemos interromper o período antes da ordem do dia

como o Senhor estava a tentar fazer e foi o que eu tentei fazer e o Senhor passou-me um

atestado de burro, é preciso ler os regulamentos”----------------------------------------------------------

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

----- “Não lhe passei nenhum atestado de burro quando o Senhor me quis interromper não

tínhamos votado a proposta Senhor Deputado, foi um lapso meu e peço desculpa por isso”--

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

----- “Senhor Presidente, isto é um pedido de aclaração do Regimento e das regras que nos

regem. Que eu saiba, não existe nenhuma obrigação, por parte dos Membros que podem

intervir no período antes da ordem do dia, de não aflorarem nenhum assunto que se vá

debater durante a ordem do dia. Aquilo que acontece é que, por exemplo, o Grupo do CDS,

que tem um tempo muito limitado para fazer intervenções, de seis minutos, habitualmente se

resguarda para o período da ordem do dia para debater assuntos relacionados com esse

tema. Por um motivo simples, é que tem pouco tempo. --------------------------------------------------

---- Mas não há nenhuma obrigatoriedade de, por exemplo, de cingirem as intervenções dos

Deputados Municipais, no período antes da ordem do dia, apenas àquilo que não consta da
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ordem do dia e seria absurdo. Antes pelo contrário, tudo aquilo que seja de interesse e de

relevo para o Município pode ser debatido no período antes da ordem do dia.--------------------

-----  Se não for  assim,  por  favor,  o  Senhor  Presidente  que me indique  a norma que o

especifica.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----” Senhor Deputado não existe regra, a questão é a prática e aquilo que é normal, uma

vez que existe um ponto que vai tratar especificamente desse ponto, não faz sentido, é a

minha opinião, tenho que dirigir a Assembleia, esta é a minha posição.-----------------------------

----- Os Senhores Deputados também têm meios para pôr em causa esta minha decisão e

eu aceito-a completamente, a minha posição é esta”.-----------------------------------------------------

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

----- “Então seguindo a sua sugestão e para aclarar de vez este assunto, proponho que a

Assembleia vote, embora isto conste no Regimento, vote que os Membros da Assembleia

são livres de abarcar o assunto que bem entenderem durante o período de antes da ordem

do dia”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Daqui a mais não preciso do Regimento, se isto funciona assim.------------------------------

-----  Senhor Deputado isto é para manter? Ou já está decidido uma vez que vamos dar

sequência ao período da ordem do dia e de imediato passaremos ao ponto para discussão? 

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

----- “Senhor Presidente, eu não estava a falar do Parque do Casarão, eu estava a falar

dignidade,  era dignidade que eu estava a falar,  e foi sobre dignidade que o Senhor me

interrompeu e  sabe  porque  é  que  me interrompeu? Porque  o  Senhor  não  quis  ouvir  a

verdade  e  por  aqui  ficamos,  sobre  essa  matéria  porque  a  seguir  vamos  lá  outra

vez.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Câmara, espantem-se, admirou-se, estava estupefacto de ter

enviado uma mensagem a uma munícipe e esta não lhe ter respondido.----------------------------

----- Acerca das limpezas, lembra-se do contrato das limpezas, o Senhor lançou aqui o repto

de nós apresentarmos propostas, o Grupo Municipal do PSD enviou-lhe um e-mail a vinte e

três  de  outubro  de  dois  mil  e  dezanove,  com  conhecimento  do  Senhor  Presidente  da

Assembleia, o Senhor lembra-se?  O Senhor respondeu? Não respondeu e não foram cinco

minutos, vai um mês e tal, peço desculpa--------------------------------------------------------------------

-----  Pedi  o  contrato,  pedi  o  dossier  da  Sakthi,  o  Senhor  deve  saber  porque  o  Senhor

Presidente fez-lhe chegar, o Senhor respondeu-me? Olhe que não são cinco minutos. --------

----- Pedi-lhe o mapa de execução das Grandes Opções do Plano, dezassete de outubro, o
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Senhor respondeu-me? Não, não me respondeu e não são cinco minutos.-------------------------

----- O Senhor lembra-se que na última Assembleia falamos aqui de deslocações e estadas,

fiquei surpreendido como é que se gasta na Câmara cento e vinte mil euros de deslocações

e estadas, pela primeira vez na vida, o Senhor apressou-se  a tentar explicar, correu-lhe

mal, pergunte ao Senhor Presidente da Assembleia, azar, fomos logo apanhar erros dos

serviços, vejam bem.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Então fizemos uma coisa, à primeira cavadela apanhamos uma minhoca, vinte e três de

outubro, nove e vinte e oito, solicitação, resposta, nada.-------------------------------------------------

----- Mais, sobre esta questão do Casarão, nós agendamos o ponto e é de lei e o Senhor

Presidente  tem que o fazer,  mas ao mesmo tempo pedimos o estudo,  pedimos toda a

informação sobre o processo, o que é que o Senhor enviou? Zero.-----------------------------------

----- E estas são as verdades Senhor Presidente, o Senhor quer falar de dignidade mesmo,

o Senhor deve ponderar muito bem com que dignidade quer assumir o cargo que exerce,

porque  isto  foram  pedidos  por  escrito,  com  respeito,  no  exercício  das  funções  que

ocupamos e o Senhor  tem uma obrigação,  sabe qual  é? Aliás,  está plasmada na lei,  o

Senhor tem que nos facultar toda a informação que nós lhe solicitamos, porque é que o

Senhor não o faz? Só o Senhor o pode responder.--------------------------------------------------------

----- Mas deixe-me dizer-lhe, eu sobre esta matéria vou parar por aqui e devo-lhe dizer, entre

marido e mulher, desculpem lá o ditado, não se mete a colher, e eu assisti daqui à zanga

que V.Exª. teve com o Senhor Presidente do qual fez parte da equipa,  e fica-lhe mal o

Senhor  tem  que  falar  com  ele,  fala  com  ele,  o  Senhor  durante  isso  tomou  por  bom

desrespeitar os outros Membros colocando em causa a dignidade deles, até nas fábricas de

papelão o Senhor foi falar, qual era a necessidade? O Senhor não estava a falar com ele?

Se os Senhores não se entenderam durante doze anos, tenho alguma culpa disso?------------

----- Mais, foi o Senhor que também propôs este regulamento do Parque do Casarão e aí

tenho que dar razão ao Dr. Gil, só não lhe dou razão numa coisa, sabe qual era? Se ele

sabia que os Senhores cá deviam ter ficado, devia ter feito o regulamento de uma maneira

que fosse mais oportuna para não vos deixar fazer aquilo  que vocês se preparam para

fazer, porque nós a seguir vamos falar sobre isso.---------------------------------------------------------

----- Por aqui me fico sobre este ponto mas quero falar de outros-------------------------------------

----- Senhor Presidente, hoje foi inaugurada a iluminação de Natal e está lá em baixo aquele

rapaz vestido de vermelho que costuma lá estar todos os anos.---------------------------------------

----- Acerca desse rapaz, nós vamos, ano após ano, alugando e estranhei, pensei que aquilo

fosse  propriedade  de  alguém,  em  cinco  anos  já  alugamos  a  três  entidades  diferentes,

gostava de lhe fazer uma pergunta, então se o Pai Natal já ganhou o visto de residência
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aqui em Águeda, porque é que nós não o compramos? -------------------------------------------------

-----  A  segunda  questão  é  o  seguinte,  eu  sei,  há  uma  subida  do  salário  mínimo  e

consequente  aumento  do  subsídio  de  alimentação,  e  o  Pai  Natal  tem que  comer  com

certeza, não vejo outro significado, no ano passado o rapaz custou trinta mil euros, este ano

custou quarenta, são coisas que não consigo entender, não estava assim tão longe que vi-o

passar,  no  sábado  passado,  estava  em  Travassô  e  passou  metade  da  barriga,  a  que

pretexto, desculpem isto é sério, a que pretexto é que de um ano para o outro o aluguer do

rapaz sobe trinta por cento? Gostava que me explicassem.---------------------------------------------

----- Já agora porque é que não compram o rapaz se ele é para ficar por aqui? ------------------

----- Senhor Presidente, sobre a Sakthi eu pedi o contrato porque queria em consciência

voltar a um tema que falei aqui em maio, que foi dizer assim – sobre a Sakthi, todos nós, e o

PSD não tem memória curta, esteve ao lado deste projeto de desenvolvimento. Estavam

todos convictos que este projeto ia ser bastante importante para o concelho de Águeda.------

----- Efetivamente, as circunstâncias mudaram, muitas daquelas que eram as hipóteses de

evolução  da  própria  sociedade  alteraram-se,  hoje  a  indústria  automóvel  está  numa

encruzilhada e o projeto está muito, mas muito longe, de ser aquilo que nos foi vendido e eu

queria o contrato e queria os documentos porque eu disse aqui em maio.--------------------------

-----  Ora  bem,  nós  vendemos  o  terreno,  estes  Senhores  que  estão  aqui  em cima  vão

perceber facilmente o que estou a dizer, nós vendemos um terreno conscientes que íamos

fazer  um  mega  projeto,  e  vende-mo-lo  a  um  preço  simbólico,  um  euro,  pergunto  aos

Senhores,  faz  ou  não  faz  sentido,  já  que  aquele  projeto  não  vai  ser  como  tinha  sido

idealizado que a empresa devolva para os Aguedenses os terrenos que nós, quase que lhe

oferecemos, para ela fazer o tal projeto e criar os tais postos de trabalho que ela não criou.--

----- Foi isto que defendi aqui em maio, e foi isto que desafiei o Senhor Presidente porque

isto e quase com o os orçamentos da Câmara, nós vivemos de promessas, em promessa,

em promessa e a única certeza que tenho hoje é que empresas à dimensão da Sakthi, com

o volume de faturação da Sakthi,  com o número de colaboradores da Sakthi,  nós temos

muitas em Águeda e também lhes devemos dar essa oportunidade de elas se instalarem lá

e porque não a um euro? Nós não estamos a trabalhar para os nossos também? Se eles

não precisam, deem cá que nós vamos usá-lo, foi isto que lhe disse.--------------------------------

----- Isto é uma atitude, não é da oposição, é de construção, vamos embora, vamos falar

com as pessoas, não vamos ficar à espera que venha aí o CEO dizer-nos que isto foi para

os chineses, tailandeses.------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Nós temos que ser pro ativos e nesta matéria também, compete-nos a nós,  a nós,

entenda-se, vocês, tomar a dianteira e a iniciativa de alguns temas.---------------------------------
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-----  Senhor  Presidente  queria-lhe  dizer  outra coisa,  a  viagem de V.  Exª.  Presidente  da

Câmara, a viagem da Drª. Elsa e a viagem do Senhor Presidente da Assembleia a New

York. Devo-lhe confessar que quando estamos no exercício de funções públicas, devemos

ser comedidos e devemos também lutar por dar o exemplo.--------------------------------------------

----- Questiono muito, será que uma autarquia como a nossa, tem necessidade de enviar

três representantes para uma iniciativa que é de louvar e é para ajudar os bombeiros. Não

seria melhor ir  só um e darmos aos bombeiros, que estão a fazer uma obra a favor da

comunidade, o dinheiro das outras duas viagens. Penso assim, ajo assim e gostava muito

que a minha Câmara e a minha Assembleia também agissem assim.--------------------------------

----- É um reparo que deixo aqui que não comungo com ele, até vos fica mal fazerem uma

coisa dessas, é a minha opinião. -------------------------------------------------------------------------------

-----  Senhor  Presidente  ainda  lhe  queria  falar  de  mais  uma  questão  que  penso  que  é

importante.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Muitas vezes falei aqui da rua da Canada, não lhe vou falar da rua da Canada porque

sei que está ainda em curso a obra que foi prometida, efetivamente já devia estar pronta,

mas não está. Mas essa está a sofrer uma intervenção, ainda hoje passei na rua da Mata,

Senhor Presidente, andamos ali na Vila a míseros trezentos, quatrocentos metros, porque é

que não resolvemos aquilo?--------------------------------------------------------------------------------------

----- Gostava  e desafiava todos a conhecem a rua da Mata e a verem o que passam as

pessoas que lá estão todos os dias com buracos do tamanho de bolas sei lá do quê. Aquilo

não é humano e não é assim que nós devíamos tratar os nossos concidadãos, todos temos

direito a viver e a ter condições de dignidade mínimas.---------------------------------------------------

-----  Senhor  Presidente  por  último  queria  falar  da  empresa  do  Casarão,  da  JADE  tive

oportunidade e não sei ele está aqui,  está ali  o Senhor António,  tive a oportunidade de

passar uma hora, uma hora e meia em casa com o Senhor António, vivi com ele só esse

bocadinho,  peço-lhe desculpa,  vivi  com ele  o  trauma e a dor  de viver  numa casa sem

condições para se habitar, é desumano o que o Senhor António está a viver e queria-lhe

enviar aqui um forte abraço porque senti aquilo que está a sofrer neste momento.---------------

----- Pergunto ao Senhor Presidente, Senhor Presidente, o que é que a Câmara Municipal já

fez para tentar ajudar o nosso povo neste problema?”----------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente da Câmara sobre a laboração de uma indústria no Vale Grande,

com  tratamentos  químicos  de  superfície  em  acessórios  metálicos,  num  pavilhão  que  o

Senhor  Presidente  confirmou,  na  Assembleia  de  27  de  setembro,  estar  licenciado  pela

Câmara Municipal, trago aqui algumas questões para as quais pretendo resposta.--------------
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----- Primeiro – Quando é licenciada a construção de um pavilhão, não fica estabelecida qual

a utilização utilizada para o mesmo, sendo que se se pretender alterar o tipo de utilização,

terá que se feito um pedido sujeito a nova aprovação?---------------------------------------------------

-----  Segundo  –  Depois  do alerta  da Senhora Ilda  Tavares,  representado os moradores

daquela área residencial, dando conta do descontentamento dos mesmos, em relação aos

incómodos causados, os serviços da Câmara já se deslocaram ao local para no terreno se

inteirarem das condições em que a empresa está a elaborar?-----------------------------------------

----- Terceira – Na mesma Assembleia, de 27 de setembro, o Senhor Presidente afirmou que

iria informar as entidades com competências na matéria para procederem às necessárias

fiscalizações.  Quais as entidades a quem já comunicou este caso e quais  as respostas

obtidas?  Agradecia  também que  no caso de  ter  havido  comunicações  que  nos  fossem

enviadas as respetivas cópias.----------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente considero ser sua obrigação e do seu Executivo defender as nossas

populações no sentido de lhe proporcionarem a qualidade de vida a que têm direito e o

ambiente limpo e saudável pois, para isso, pagam os seus impostos e cumprem as suas

obrigações.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Nós cá estaremos também para contribuir com a nossa cota parte nessa defesa pois

considero que foi para isso que fomos eleitos.--------------------------------------------------------------

----- Não será com certeza necessário lembrar que o Município tem recebido vários prémios

por  boas  práticas  ambientais  e  deve  mostrar  no  terreno  a  aplicação  dessas  práticas,

passando da teoria à sua aplicação efetiva.------------------------------------------------------------------

-----  Mudando  de  assunto,  numa das  anteriores  Assembleias  o  meu  camarada  Manuel

Farias, lançou aqui um alerta sobre a possibilidade de deslizamento de terras nos taludes

efetuados no Monte de S. Macário, na estrada de acesso ao Souto Rio. Na altura o Senhor

Presidente  mostrou-se  bastante  incomodado  e  reagiu  de  forma,  que  considero,  pouco

adequada, perante um alerta para uma situação que poderia eventualmente vir a acontecer.

-----  E esta semana,  Senhor  Presidente,  verificou-se que o  Manuel  Farias tinha alguma

razão, pois já foi necessário retirar aterro que deslizou da encosta e que foi, pelo menos, em

parte, encostado na berma do lado do rio. Não me parece que seja adequado empurrar

aterro para a margem do rio, sabendo nós que se trata de uma área que não se encontra

consolidada e que necessita de uma intervenção adequada que se vem adiando há vários

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

-----  Acho  que  os  serviços  da  Câmara  devem  ir  monitorizando  a  situação  e  intervir

oportunamente sempre que se justifique, enquanto não se concretiza uma solução definida

e estuda pelos técnicos para evitar o esbarramento constante para o rio e os perigos daí
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decorrentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Trago aqui ainda, uma última questão.------------------------------------------------------------------

----- A alguns anos atrás foi aprovado por esta Assembleia um pedido de isenção de IMI,

para um terreno na zona alta da cidade, em frente a GNR, com o objetivo de o mesmo ser

utilizado como estacionamento público. O que se verifica é que há muito tempo, pelo menos

metade do espaço, é utilizado como estaleiro de materiais de construção. ------------------------

----- Pergunto se o Senhor Presidente sabe quem é que está a ocupar aquele espaço e se

foi autorizada a sua utilização?”---------------------------------------------------------------------------------

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

----- “As novas preocupações de qualidade de vida urbana passam também pela segurança

pedonal, nesse sentido, venho alertar e pedir a intervenção do Executivo na resolução de

alguns problemas de segurança nas passadeiras da cidade de Águeda.----------------------------

----- A pintura de algumas passadeiras está esbatida e a sinalização do chão apagada, o

que representa um perigo para os peões, deveriam ser repintadas.----------------------------------

----- Em frente ao Centro de Artes estão pintadas duas passadeiras, uma amarela e uma

branca, uma ao lado da outra, mais acima, existe outra passadeira amarela, supostamente

são temporárias, mas ambas foram pintadas na altura da construção do Centro de Artes e

ainda lá permanecem.----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na proximidade das escolas Fernando Caldeira e especialmente da Adolfo Portela, as

medidas de redução de velocidade estão em tão mau estado de conservação que não

surtem efeito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Dando como exemplo as recomendações do Observatório de Segurança das Estradas

e Cidades, é aconselhável a colocação de passadeiras sobrelevadas junto das escolas do

primeiro e do segundo ciclo, hospitais, centros de saúde, polos desportivos e paragens de

autocarro, como medida de segurança pedonal e rodoviária.-------------------------------------------

----- Outro problema é a falta de sinalização vertical verificada em algumas passadeiras.------

----- Por último, mas não menos importante, está a má iluminação, dando como exemplo  a

rua Celestino Neto, que é quem vai para o pavilhão do GICA, uma das vias mais largas da

cidade, das três passadeiras existentes, nenhuma está sinalizada verticalmente e quando

anoitece são pouco visíveis, decido ao tipo de iluminação existente no local.----------------------

-----  Este  problema  de  iluminação  insuficiente  afeta  muitas  outras  passadeiras,

principalmente  pela  existência  de  postos  apagados,  ao  abrigo  da  poupança  energética,

promovida  pela  Câmara  Municipal,  o  que  constitui  um  perigo  porque  não  permite  ao

condutor ver o peão com a devida antecedência.----------------------------------------------------------

----- A melhoria da iluminação trás duas vantagens, a primeira é que permite que condutor
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ver perfeitamente onde começa e acaba a passadeira, a segunda é que também predispõe

o  peão  a  atravessar  na  passadeira  e  não  fora  dela,  estes  dois  fatores  aumentam  a

segurança de forma significativa.-------------------------------------------------------------------------------

----- Como alternativa, existem hoje em dia muitas soluções de passadeiras inteligentes que

estão a ser adotadas por outras cidades, por exemplo, a Câmara Municipal de Vila Nova de

Famalicão  reforçou  a  segurança  das  passadeiras  através  de  um  plano  de  segurança

rodoviária,  assente na instalação de sistemas inteligentes de iluminação, no aumento da

iluminação vertical e horizontal e na sobre-elevação do piso, abrangendo todo o território

municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Nem tudo está mal, mas podemos fazer mais e melhor. -------------------------------------------

-----  Qualquer  pessoa  pessoa  de  bom  senso  percebe  que  uma  passadeira   iluminada,

pintada e sinalizada de forma correta, contribui para uma maior segurança pedonal nesse

local,  porque não existe então uma maior coordenação e especial  cuidado por parte da

Câmara?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- É isso que também esperamos de uma cidade inteligente.”---------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente queria dar-lhe os parabéns pela iluminação de Natal aqui na cidade

de Águeda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Agora, ao vir do Préstimo para cá, vi o Pai Natal iluminado, muito bonito, fiquei a saber

que  custa  quarenta  mil  euros,  passei  pelo  Tribunal,  cheguei  à  Eugénio  Ribeiro,  muita

iluminação de Natal, muito bonita, bom gosto.--------------------------------------------------------------

------ Chego à Câmara Municipal de Águeda, vejo um prédio iluminado, fantástico, mas as

freguesias? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Águeda não é só cidade Senhor Presidente da Câmara, Águeda também é Concelho.---

----- Vejo Câmara Municipais aqui ao lado, Oliveira do Bairro, Albergaria-a-Velha, Vagos,

Aveiro, vejo Câmaras Municipais aqui vizinhas em que a Câmara Municipal também põe

iluminação de Natal nas freguesias.----------------------------------------------------------------------------

----- Também gostaria de ter uma iluminação de Natal na minha e tenho a certeza que os

meus colegas de Aguada de Cima, de Águeda, de Fermentelos, de todas as freguesias do

nosso concelho também gostariam de ter uma iluminação de Natal  semelhante, não tão

bonita como aquela existente no sede do nosso concelho, mas que também tivesse alguma

atenção com as freguesias.---------------------------------------------------------------------------------------

-----  Fico  triste  porque,  a  meu  ver,  uma  parte  do  nosso  dinheiro,  que  era  gasto  nas

freguesias, acaba por vir parar sempre na sede do concelho.------------------------------------------

----- O Senhor, no último mês, mandou retirar seiscentas luminárias nos postes de todas as
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nossas freguesias.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Hoje estão aqui muitos munícipes a assistir à nossa Assembleia Municipal, vejo isso

com agrado, o que vejo com desagrado é aquilo que o Senhor faz nas nossas freguesias. O

Senhor diz que uma parte da iluminação que retirou não era precisa. Senhor Presidente,

alguma  até  foi  colocada  por  si,  enquanto  Vice-Presidente  da  Câmara,  se  a  iluminação

estava nos postes é porque ela efetivamente, palavra que o Senhor tanto gosta de utilizar,

ela era precisa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A mim custa-me, sinceramente, passar numa ponte e ver que há um mês  atrás ela

estava iluminada e hoje ela não tem uma única iluminação.--------------------------------------------

----- Custa-me ver paragens de autocarros, contentores do lixo, estradas que o Senhor disse

que  são  para  iluminar  pinhais,  mas  são  estradas  públicas.  Sítios  onde  antigamente  as

pessoas iam caminhar, hoje já não vão.----------------------------------------------------------------------

----- Apagar iluminação pública no nosso concelho é, a meu ver, pode não ser ao seu, mas a

meu ver é, isso é uma opção política sua, é um retrocesso civilizacional.---------------------------

-----  Fizemos uma reunião,  todos os  Presidente  de Junta consigo  a  um tempo atrás,  o

Senhor ficou de nos enviar o relatório, diga hoje aqui, nesta Assembleia, quantas luminárias

o Senhor mandou retirar no nosso concelho.----------------------------------------------------------------

----- Algumas, Senhor Presidente, efetivamente já estavam apagadas do mandato anterior,

onde o Senhor era Vice-Presidente, mas não eram todas, portanto é com desagrado que

vejo este apagar de iluminação nas freguesias e uma iluminação fantástica, bonita, a qual

eu digo-lhe,  gostei  sinceramente de ver,  bom gosto,  muito bom gosto,  aqui  na sede do

nosso concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Faço  também  uma  pergunta  ao  Senhor  Presidente  da  Assembleia  Municipal,  nós

tivemos, antes de ontem, a Assembleia de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba,

houve  uma  moção  que  foi  votada  relativamente  também  ao  apagar  das  luzes,  onde

estiveram também, inclusivamente, membros dos Juntos, a votarem favoravelmente a esta

moção, não sei se lhe fizeram chegar esta moção ou não, através de e-mail,  pedia que

verifica-se o seu e-mail, porque a moção era para ser lida também hoje aqui.”--------------------

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

----- “Nestes poucos minutos que me restam gostava apenas de deixar alguns alertas para o

Executivo  e fazer  algumas perguntas sobre alguns assuntos que estão há muito tempo

pendentes e gostava de ter resposta sobre o ponto da situação.--------------------------------------

----- A primeira chamada de atenção tem a ver com a entrada da ponte em Ois da Ribeira,

junto aquela parte que foi feita de novo, a ligação do aterro com a ponte antiga, quem vai de

carro sente, porque sente-se a bater na roda do carro, ali um desnível, ou seja, parece-me
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que há ali alguma cedência de terreno, mas o que é certo é que aquilo se se agravar pode

danificar algum carro ou algum pneu e se calhar devia mandar os serviços da Câmara para,

se for necessário, disfarçar aquele desnível.-----------------------------------------------------------------

----- Depois perguntava, porque já fiz esta pergunta noutra ocasião em que estado está o

Plano  Municipal  para  a  igualdade?  Vários  municípios,  por  todo  o  País,  têm celebrados

protocolos com a Secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade, não tenho conhecimento

que o Município de Águeda seja um desses municípios, sei que houve também fundos para

financiar  este  tipo  de projetos  nos municípios,  nomeadamente  financiamento  através do

Fundo dos EEAGrants e gostava também de saber qual é o ponto desta situação.--------------

----- Esta semana foi aprovado, em Aveiro, o novo PDM, e do PDM que foi aprovado para

Aveiro consta já uma previsão específica para a futura ligação Águeda-Aveiro, eles lá em

Aveiro dizem que é Aveiro-Águeda mas para mim, para nós, será sempre ligação Águeda-

Aveiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Perguntava-lhe, Senhor Presidente, qual é o conhecimento que tem desta situação? Se

têm estado a ser levadas a cabo algumas negociações ou algumas conversas com o Senhor

Presidente da Câmara e já agora, se o Governo está a par também dessas conversações

porque não é isso que me foi dado a conhecer.------------------------------------------------------------

-----  Gostava também de perguntar,  até na sequência  daquilo  que aqui  foi  referido pela

minha colega Isabel Ferreira, se existe no Município algum Plano Municipal de Segurança

Rodoviária?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Uma vez que ela falou das passadeiras junto ao Centro de Artes,  lembrei-me, não

estava  inicialmente  previsto  mas  também  já  não  tenho  muito  tempo,  mas  lembrei-me

também e estou certa que o Senhor Presidente irá mandar lá os serviços para ver aquelas

passadeiras, aproveite e veja todo aquele traçado ali junto ao Centro de Artes porque de

facto na altura ficou todo mal feito, nem sequer tem espaço para um carro passar, quem vai

de baixo para cima, acaba por ter que pisar a espinha para seguir normalmente pela estrada

e já que o Senhor Presidente da Câmara está numa maré de obras pelas vias de circulação

de toda a cidade, gostaria de ter dito todo o concelho, mas não é verdade, é mesmo só da

cidade, aproveite e faça também aí alguma coisa de útil.”-----------------------------------------------

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

-----  “Vamos  então  tentar  esclarecer  minimamente  as  pessoas  e  as  perguntas  que  me

fizeram dentro de tudo aquilo que falamos.------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao Dr. Carlos Almeida e à questão da dignidade, há uma coisa que não

faço, habituei-me há muito tempo a não fazer, faz parte da minha personalidade, não sou

daqueles que passa a vida a dizer, eu sou, eu sou, eu sou, procuro ser justo com os outros
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e procuro que os outros sejam justos comigo,  é isso apenas,  nós somos aquilo  que os

outros veem em nós. Estas questões de trato pessoal, tenho a certeza que não sente as

coisas conforme as diz, mas efetivamente no calor destas lutas vêm com estes desígnios e

temos que nos perdoar um pouquinho uns aos outros para que não levemos à risca tudo

aquilo que se diz porque às vezes excedemo-nos e não vale a pena.--------------------------------

-----  Relativamente  à  Sakthi,  os  terrenos,  posso-lhe  dizer  uma  coisa,  no  inicio  deste

mandato, o CEO da Sakthi, acho que é uma coisa que podemos falar, na fase de ampliação

do Parque Empresarial,  veio dar-me conhecimento de que teria a promessa de que lhe

cederíamos  praticamente  outra  tanta  área  ao  mesmo preço,  disse-lhe  que  não,  já  que

precisam de mais e querem fazer, estaremos disponíveis para vender mas a quinze euros,

como vendemos todos os outros, até porque efetivamente o projeto não é ainda aquilo que

se previa ser, mas também há uma outra coisa que todos nós temos aqui que dizer, no

momento em que a Sakthi se predispôs a instalar-se em Águeda foi um motivo de alegria

para todos nós e naturalmente que todas as démarches que tivermos que fazer, naquela

altura, foram dadas por todos como adequadas, não me lembro de alguém que tenha votado

contra  ou  que  tenha  manifestado  oposição  a  tudo  aquilo  que  se  fez,  efetivamente  foi

considerado um projeto de interesse nacional, um projeto PIN, teve todos esses benefícios

de que falamos, neste momento ainda não é aquilo que prometeu ser, esperamos que o

seja porque efetivamente o Município de Águeda investiu ali e teve isso como investimento,

esperamos que esse investimento se concretize, porque vendemos-lhe terreno a um euro,

porque conforme predispõe o regulamento do Parque, diz que nestes projetos de interesse

especial desde que tenha um investimento de x milhões e que tragam um número x  de

postos de trabalho que teria essa indicação, posso-vos dizer que isso foi o que aconteceu,

nada mais mostra penso eu qual é a disposição e o pensamento que temos sobre esta

matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à viagem a New York  partilhei e tive o cuidado de partilhar mesmo na

reunião do Executivo o ato extremamente adequado que eu entendo que nós fizemos de

levarmos  uma  representação,  aos  vinte  e  cinco  anos  de  uma  comunidade  que

repetidamente  ajudou  muitas  instituições  e  tem  vindo  a  ajudar,  quisemos  ter  uma

representação digna porque efetivamente aqueles nossos compatriotas mereceram.-----------

----- Os gastos, são públicos, todos os contratos de todas as viagens e quando o Senhor

aqui quis dizer que gastávamos cento e vinte e tal mil euros, esqueceu-se de dizer que

aquilo que tem a ver com viagens feitas pelo Executivo ou mesmo por outros funcionários,

as tais viagens eventualmente de avião ou estadias são uma parcela ínfima disso porque

estão ali os transportes escolares, estamos a falar de transportes escolares.----------------------
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-----  Relativamente à rua da Canada, em Aguada de Cima e tal  como a da Mata,  a da

Canada está a receber, nesta altura, obras de instalação de saneamento básico, foi sempre

aquilo que disse, que dissemos, depois do saneamento básico vamos fazer a pavimentação

e disse-o sempre que a rua da Mata seria feita na mesma altura, estamos já a tratar do

projeto  para  depois  podermos lançar  o  concurso  porque  a  obra,  como sabe,   está  em

curso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão da Jade, penso que é o nome da empresa de Vale Grande, no

fim  vou  pedir  ao  meu  colega,  João  Clemente,  que  tente  explicar  as  questões  mais

relacionadas com o licenciamento porque é a área que ele tem, mas queria aqui dizer para

que não houvesse dúvidas nenhumas de que as entidades competentes que podem ter

alguma  coisa  e  que  podem  inclusivamente  levar-nos  a  podermos  motivar  o  fecho  da

empresa são indiscutivelmente a Agência Portuguesa do Ambiente, pode também começar

através  da  GNR  e  dos  seus  serviços  do   porque  são  questões  ambientais  e

indiscutivelmente pode ser a ASAE, a Câmara Municipal não tem competência.------------------

----- Caro Jorge Oliveira, é nossa obrigação defender o interesse das populações e já agora

cumprir a lei, certo? É isso que nós pretendemos fazer sistematicamente é isto, é a forma

que queremos estar e a forma que temos de estar.--------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão de defender as populações, acho que é o nosso papel e mais

há  muito  tempo  que  qualquer  um  de  nós  é  reconhecidamente  reconhecido,  passo  o

pleonasmo, por efetivamente o fazermos, nós estamos aqui e temos noção completa do

nosso papel.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Aquilo que falei ao Engº. Farias que me indignou, não foi ele chamar a atenção para

qualquer perigo que pudesse ter havido, é a forma como o fez, porque reparem numa coisa,

dizermos arbitrariamente que há um perigo algures da forma como está a responsabilizar,

disse na altura, inclusivamente, o Senhor não me deixa outra alternativa que não seja ir

fechar a estrada e se calhar todas as estradas, porque em todas as estradas pode cair um

eucalipto, pode cair um talude, pode cair qualquer coisa.------------------------------------------------

----- Nós estamos a monitorizar essa estrada, nós temos o transito condicionado, nós temos

ali uma situação deveras problemática porque a reconhecemos e temos com os serviços

competentes, nomeadamente com os Serviços de Proteção Civil  que têm monitorizado e

sabem  uma  coisa  temos  rachadelas  nas  estradas  que  estão  a  ser  medidas  de  forma

sistemática a ver se estão a abrir, mais, estamos a tomar todas as medidas e a ver até onde

é que elas vão e temos inclusivamente um Vereador e eu, às vezes, que temos o cuidado

de lá passar, passamos lá sistematicamente, portanto a única coisa que nós temos que ter

algum cuidado reparem numa coisa quem tem responsabilidades somos nós, chegar daí e ir
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ali e colocar isto um drama, não é responsável, foi isso que aconteceu naquela altura.---------

----- Relativamente ao terreno privado lá em cima, junto da GNR e da escola, é um terreno

privado, há lá um canto que tem materiais de construção, nós não temos conhecimento, na

altura não tivemos, foi uma obra que decorreu no quartel da GNR.-----------------------------------

----- Já agora posso-vos dizer que ali em baixo junto à estação de tratamentos de águas,

onde pusemos os candeeiros, onde vamos fazer um parque de estacionamento verde, para

regularizar  a situação,  tínhamos tudo regularizado e há uma empresa que veio para ali

colocar uma conduta de gás que sem qualquer tipo de autorização foi para lá fazer aquele

“chiqueiro”  que não tem outro nome, que lá está, naturalmente que estamos a tratar do

assunto com a referida empresa.-------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à Drª. Isabel Ferreira queria-lhe dizer que nós temos muitas coisas para

fazer e também lhe queria dizer que ainda bem que reconhece que mesmo em termos de

iluminação também a cidade,  em alguns sítios,  não está completamente bem iluminada,

porque é um facto, houve um momento, aqui há uns anos,  em que a Câmara Municipal, a

Câmara de que nós fazíamos parte,  decidiu,  a  exemplo  do que aconteceu com muitas

câmaras, foi exatamente no momento em que o custo da iluminação pública passou de seis

para  vinte  e  três  por  cento,  nós  nessa  altura  decidimos  fazer  planos  de  poupança  de

energia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ia já aqui ao Senhor Presidente da Junta do Préstimo e Macieira de Alcoba para lhe

dizer isto n vezes, porque nós tivemos, ainda esta semana, uma reunião com os Senhores

Presidentes de Junta em que este assunto está mais que esclarecido, mas atenção, isto é a

versão mais clara do populismo, não conheço melhor, vem aqui repete, repete e repete e

teima em passar, é mentira que tenha mandado desligar seiscentas lâmpadas, é mentira

que tenha mandado retirar lâmpadas que estavam todas elas ligadas porque a maior parte

já não estava, estavam neste plano de poupança.---------------------------------------------------------

----- Como vêm não vale a pena, é a forma de estar mas não interessa nada, vou continuar.

-----  Nós mandamos limpar  e retirar  lâmpadas de sítios  privados que tinham iluminação

pública indevidamente,  mandamos retirar luminárias que tinham sido ligadas não sei por

quem nem com ordem de quem, depois de terem sido mandadas desligar, no tal passado, e

algumas  outras  que  estavam  em  sítios  que  não  serviam.  Paralelamente,  pedimos  aos

Senhores Presidente de Junta que nos indicassem nos diversos lugares, nas áreas urbanas

onde fossem preciso zonas de reforço, o objetivo era apagar onde não eram precisas para

ligar onde fossem precisas, estou a aguardar as suas propostas.-------------------------------------

----- Há um problema aqui porque estão aqui todos os Senhores Presidentes de Junta e

claramente é um problema de interpretação, dá-me ideia que é uma língua diferente que
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não nos entende a todos, são dez Presidentes de Junta a entenderem-se claramente e é

inclusivamente  perante  determinadas  deliberações  que  tomamos  todos  juntos,  os  dez,

consigo onze, e o Senhor vai fatalmente para fora dizer outra coisa e doutra forma, estão ali

todos eles que digam.---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Queria dizer que o Plano Municipal para a Igualdade, não estamos ainda a tratar, não

conseguimos ir a todas em simultâneo, mas é um objetivo.---------------------------------------------

-----  A  questão de Águeda-Aveiro,  sei  que o PDM de Aveiro está a incorporar  algumas

alterações por um novo corredor, com retificações ao novo corredor mas com alterações

pontuais e muito bem. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Nós também começamos a revisão do nosso PDM que terá e manterá o corredor para o

Águeda-Aveiro, isso indiscutivelmente.------------------------------------------------------------------------

----- Até lhe posso dizer que estou a iniciar contactos com todos os grupos parlamentares

para  que tenham representantes,  e  sobretudo todos os  deputados eleitos  por  todos  os

partidos do Distrito de Aveiro, nomeadamente também com o Senhor Ministro, no sentido de

os sensibilizar  para esta necessidade,  porque fui  alertado por  alguém que faz parte  do

Governo que os deputados de Aveiro estão pouco interessados nesta matéria, foi alguém do

Governo que me disse “ chama-os e vê se tratas desta coisa” portanto vou chamá-los e vou

tentar sensibilizá-los também com todas as estruturas partidárias e conto convosco, todo o

povo do concelho, porque esta é uma luta que acho que devemos todos travar, não contra

nada,  mas  pela  nossa  ligação  à  auto-estrada  que  acho  que  já  merecemos  há  muito

tempo.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Já aqui ouvimos dizer,  e parece-me que é verdade,  que ultimamente,  com alguma

consistência,  ficam sem resposta os pedidos de informação e documentos apresentados

pelos diversos Grupos Municipais  ao Senhor  Presidente da Câmara.  Isso preocupa-nos,

porque a nossa função é acompanhar e fiscalizar a atividade da Câmara Municipal e, para

podermos  ser  eficazes  nessa  fiscalização  e  nesse  acompanhamento,  nós  precisamos,

muitas  vezes,  de  obter  esclarecimentos  que  são  pedidos  por  intermédio  do  Senhor

Presidente da Assembleia Municipal, assim assegurando a coerência da via institucional.-----

----- É a Câmara que responde à Assembleia, não é a Assembleia que responde à Câmara

Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Fiz-lhe este repto, pedi-lhe, a propósito de uma discussão que tivemos na última sessão

da  Assembleia  Municipal,  em  que  lhe  pedi  as  atas  e  as  convocatórias  da  Comissão

Municipal de Proteção Civil, e fiquei sem resposta. -------------------------------------------------------

----- Também houve outros pedidos de esclarecimentos que foram enviados e mantemo-nos
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sem resposta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Certamente que o Senhor Presidente da Câmara há de ter uma excelente razão para

estes atrasos, para justificar estes atrasos nos envios de informação, porque eu gostaria de

poder  estar  aqui,  neste  momento,  a  abordar  este  assunto.  E  não  posso,  por  falta  de

informação suficiente.----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente, gostaria de ouvir a sua explicação para estes atrasos reiterados

que, em diversos casos, têm mais de um mês”. ------------------------------------------------------------

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

----- “Antes de mais nada, vou pedir a um dos meus colegas dos Juntos, que têm muito

tempo, não fizeram nenhuma intervenção para me darem dois minutinhos, pode ser?----------

----- Só queria deixar aqui uma nota, Senhor Presidente possivelmente ou por lapso, nesta

questão da iluminação, nós temos o compromisso de fazer chegar sugestões, correções e

melhorias na dita iluminação pública,  mas,  vamos fazê-lo quando nos chegarem os tais

mapas para nós termos um trabalho feito com a credibilidade que ele merece.”------------------

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

----- “Penso que é fácil perceber, esta questão, não tenho nenhuma explicação para lhe dar

a única explicação que lhe posso dizer, é o quinto mandato que tenho na Câmara porque fui

também Vereador da oposição e jamais em tempo algum foi pedida tanta informação, por

tantas  coisas  que  ocorreram há  tanto  tempo e  de  uma forma sistematizada  por  tantas

pessoas a pedirem em simultâneo, há uma coisa que não posso fazer, primeiro jamais vos

negarei essa informação, peço-vos desculpa, mas há uma coisa, muitas vezes temos que

demorar  algum tempo por  uma razão muito simples,  não posso parar  os  serviços  para

estarem aqui, literalmente, à procura de tudo o que nos pedem, é incrível a quantidade, este

é um facto, é o único, é só isto que vos estou a dizer e na maior parte dos casos não para

decidirmos sobre nada de concreto  que se tenha passado agora,  mas não,  coisas  que

aconteceram lá nos mandatos anteriores, aliás é isso que tem acontecido.------------------------

----- É o único atraso que vos dou porque reparem num a coisa, algum atraso que tenha

vindo a ocorrer e já ocorreu e ocorre porque poderia ser mais ágil a mandar, não tenho outra

explicação  que não seja  esta,  tenho pessoas dedicadas a fazer  este tipo de procura e

pesquisa, mas é uma quantidade efetivamente incrível.--------------------------------------------------

----- Estrategicamente vocês procuram lançar a dúvida, procurar a tal agulha no palheiro.-----

----- Relativamente à iluminação publica, foi acordado, foi explicado na última reunião que

tivemos, esta semana, o Senhor Presidente da Junta de Barrô e Aguada de Baixo veio aqui

trazer esta questão e muito bem e eu comprometi-me efetivamente a mandar os mapas com

as lâmpadas que se preveem desligar,  com as localizações  e porquê? Porque com os
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mapas, todos percebemos porque é que se desligam, estamos a falar de zonas florestais,

estamos a  falar  deste  tipo  de coisas  e  quando  o  técnico  da Câmara me mandou uma

imagem do Google com pintas vermelhas assinaladas,  percebi que ia dar algum tipo de

confusão e pedi para fazerem de uma forma mais minuciosa e sobretudo mais clara para

que todos os Presidentes de Junta pudessem analisar.--------------------------------------------------

----- Porque atenção, em momento nenhum, quando se faz um processo destes, em que há

uma indicação, atenção, há um conjunto de lâmpadas que foram selecionadas e não foram

selecionadas por mim, nós pedimos para ser feita esta análise, percebi a intenção e a razão,

percebi qual era o objetivo e dos casos que fui ver, percebi que tinha inteira justificação

fazermos o desligamento.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----  Em momento nenhum,  coloco  de fora  a  possibilidade  de  haver,  numa situação  ou

noutra, qualquer tipo de engano que pode ter sido tanto na marcação, no pedido ou até

quem sabe na execução por parte da EDP.------------------------------------------------------------------

----- Há outra questão que ficou clara com todos nós, depois de devidamente justificado,

depois de apontarem a situação em concreto, vamos analisá-la e se se justificar, porque

não, manda-se ligar de novo, não tem problema nenhum é uma questão de estarmos aqui

não para fazermos este alarido, mas para resolvermos claramente as questões é isto que

todos os outros Presidentes de Junta estão a fazer.-------------------------------------------------------

----- Já agora, há um bocado não expliquei mas como agora tenho dez minutos.”----------------

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

----- “Não tem não, Senhor Presidente, é excecional isto, não tem outra vez dez minutos.

Quer explicar, faça favor e conclua Senhor Presidente.”-------------------------------------------------

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

----- “Queria dizer somente que nós em termos de iluminação e sobretudo em termos de

obras da cidade versus das freguesias, há uma coisa aqui que nós estamos a fazer e toda a

gente percebe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Primeiro,  temos  um conjunto  de  obras  incrível  na  cidade,  percebo  claramente  que

muitas destas obras não sejam entendidas como obras de primeira necessidade, mas nós

temos financiamento específico para elas, que é agora ou nunca, porquê? A Câmara de

Águeda, tal como a Câmara de Ovar, a Câmara de Aveiro e a Câmara de Ílhavo, tiveram

acesso aos chamados PEDUS (Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano) que se

aplicam a determinadas zonas urbanas destas cidades e só destas quatro cidades porque

têm dimensão para tal, há um conjunto de fundos muito alargado que vai muito alem daquilo

que todos outros municípios, nomeadamente Anadia, Oliveira do Bairro, Sever do Vouga,

Albergaria, não têm acesso a estes fundos e que são fundos significativos que nos permitem
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fazer aquelas obras, isto dá-nos uma confusão tremenda da cidade, mas gostaria que se

colocassem no nosso lugar, vamos perder estes fundos? Vamos perder a oportunidade de

fazer?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Há outras obras que nos aparecem em outros sítios como mais urgentes e nós estamos

a ir lá.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Esta semana que passou abrimos um concurso por cerca de seiscentos mil euros para

pavimentações, curiosamente, no Préstimo, vejam bem, a animosidade do Presidente não

nos leva a privar  a  Freguesia  do Préstimo de obras,  vamos ter  um conjunto  de obras,

nomeadamente  em  A-dos-Ferreiros  que  são  extraordinariamente  necessárias  porque  o

Senhor Deputado Carlos Almeida há um pouco, falou da Canada e convida-vos a lá ir ver e

eu também vos chamava para ir ver, por exemplo, a rua do Elísios aqui em Águeda, por

exemplo, também vai ser pavimentada.”----------------------------------------------------------------------

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

-----  “Que  isto  não  mereça  da  parte  de  qualquer  Deputado  Municipal  nenhum  tipo  de

intervenção  porque  acho  que  é  consenso  de  todos.  Ia  pedir  ao  Senhor  Presidente  da

Câmara duas situações, uma delas e ele sabe que eu de imediato assim que recebo as

comunicações para a documentação que me é solicitada, embora me pareça, com o disse o

Dr.  Miguel  Oliveira  e  bem,  só  vem por  mim por  uma questão  de  respeito  institucional,

agradeço, porque nos termos da lei, até tenho dúvidas, não sei se não deveria ser feita por

vocês diretamente ao Executivo da Câmara Municipal, mas não tenho problema nenhum em

reencaminhar e é o que faço como já expliquei a quem já me questionou recentemente por

esta situação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ia pedir ao Senhor Presidente que, dentro daquilo que fosse possível, realmente dentro

de um prazo que fosse útil e razoável, tentasse entregar essa documentação mas também

vos  posso  dizer  que  tenho  algumas  reservas  de  alguns  pedidos  que  me  fazem,

nomeadamente com a questão da proteção de dados de algumas situações que lá estão.----

-----  Uma  coisa  é  consultar  o  processo,  outra  coisa  é  ter  documentação  em  mão  de

terceiros, contratos com terceiros.------------------------------------------------------------------------------

----- São as minhas dúvidas e partilho convosco as minhas dúvidas mas vou ter o cuidado

de pedir um parecer ao serviço jurídico da Câmara Municipal para ver se coincide.--------------

----- É só dar a minha opinião relativamente a isso e fazer este pedido de facto ao Senhor

Presidente da Câmara, que é uma situação que também me incomoda e gostava de poder

satisfazer os pedidos que me chegam, com a maior brevidade se isso for possível.-------------

-----  Terminado o período antes da ordem do dia  e tendo em conta a proposta  que foi

aprovada, vamos passar então, à análise, em primeiro lugar do ponto 3.10”-----------------------
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-------------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA------------------------------------------

----- 3.10- Análise e discussão da intenção do Município instalar uma central de Betão

e de Betuminoso no Parque Empresarial do Casarão (ponto aditado por solicitação do

Grupo Municipal do Partido Social Democrata);--------------------------------------------------------

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

----- “Só três pontos prévios em relação mesmo a esta condição das muletas.--------------------

----- Entrei pela cave da Câmara, estive lá em baixo desde as nove horas, entrei eu e o

Pedro, infelizmente eu e o Pedro temos o mesmo problema, eu com as muletas e o Pedro

sem as muletas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Entramos no elevador e carregamos no dois e lá ficamos, os elevadores não sobem,

acho que é preciso uma chave qualquer para alguém subir. Fiquei ali impossibilitado, na

cave liguei para várias pessoas daqui, mas aqui há pouca rede, consegui que o Jorge Costa

me atendesse, agradeço-lhe desde já o facto, para transmitir a alguém que lá nos fosse

buscar abaixo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Chegando  aqui,  estou  a  ver  ali  aquele  lugar  para  deficientes  que  foi  posto  em

determinada altura, com uma certa piada, mas depois os deficientes têm ali o seu lugar mas

se quiserem vir falar aqui não podem.-------------------------------------------------------------------------

----- Esta coisa das Câmaras socialmente responsáveis é preciso que sejamos mais práticos

e menos conversa e é preciso darmos condições para as pessoas que não têm, eu estou

hoje nesta situação, por mero acaso, que não têm condições para vir aqui. -----------------------

----- Segunda nota prévia, Senhor Presidente, nós estamos numa Assembleia Municipal e o

interesse de nós todos é debater os assuntos e sermos esclarecidos, nós não queremos

nunca cortar a palavra ao Senhor Presidente da Câmara quando ele nos está a esclarecer e

o Senhor Presidente, do meu ponto de vista, pode-lhe dar mais tempo para ele falar, sempre

que sinta que ele nos está a esclarecer, quando ele está a fazer comícios, então não, isso é

diferente, isso pode-lhe cortar a palavra e chegam os dez minutos, acho isso interessante.

Quando ele nos está a esclarecer, como esclareceu agora, na parte final que ele teve, acho

que sim, pode falar mais do que dez minutos, nós compreendemos isso, pelo menos eu

compreendo isso.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Terceira questão, só uma nota breve e já entro mesmo na nossa proposta, tem a ver

também com o Casarão, tem a ver com a Sakthi.----------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente, o Senhor disse e muito bem que aqui ninguém foi contra a Sakthi,

todas as pessoas foram a favor do projeto da Sakthi e já disse o meu colega Carlos Almeida

que os projetos, uns correm bem, outros correm menos bem, nós temos que arriscar, faz

parte disso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- O que nós aqui sempre criticamos Senhor Presidente foi que a Câmara vendeu um

terreno  à  Sakthi  e  não  garantiu  as  condições  que  estão  no  regulamento  do  Parque

Empresarial, pelo menos, o seu antecessor Dr. Gil Nadais, que ainda está aqui presente,

disse-o  aqui  uma  vez,  que  este  terreno  como  estava  fora  da  localização  do  Parque

Empresarial, não tinha as mesmas condições, e o que é que acontece? Acontece isto hoje,

presumo eu, a Sakthi ficou com o terreno por um euro o metro quadrado e agora estes

tailandeses, se quiserem, o Senhor diz que está em grande conversação com eles, até era

interessante saber se a gestão da Sakthi se mantinha ou não, se lhe terão transmitido se a

gestão se ia manter ou não, se o Senhor Jorge Fesch se manter, que foi a pessoa que

manteve os contactos todos connosco, com certeza será homem de palavra e honrará os

compromissos da empresa, mas se isto não acontecer, esses compromissos não existem

são de palavra, como o Senhor disse há bocado, e caem por si só, portanto a Sakthi, agora

os novos tailandeses, têm a possibilidade de chegar acolá e têm duzentos e setenta mil

metros, penso eu, quadrados de terreno, estão a ocupar trinta ou quarenta mil e vendem os

outros duzentos mil a catorze euros o metro ou quinze euros o metro, dão-nos um euro a

nós que é para nós até nos calarmos e amigos como antes.--------------------------------------------

----- É isto que lesa o interesse público, foi isso que nós criticamos, nós não criticamos a

aposta da Sakthi.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Dr- Gil Nadais, já disse aqui na sexta-feira passada, numa sessão que aqui tivemos

que  a  Sakthi  foi  um  projeto  acarinhado  por  quase  todos,  tinha  uma  intenção,  muitos

duvidaram dessa intenção, sem dúvida nenhuma, mas os projetos são estes.--------------------

 -----  Aos anos que a Sakthi  se instalou,  não se falava de mobilidade elétrica e hoje  a

mobilidade elétrica é uma realidade na indústria automóvel e a indústria automóvel está em

completa alteração, portanto querermos agora jogar patacas sobre o que está a acontecer,

isto acontece em muitas empresas de industria automóvel hoje em dia e faz parte do avanço

tecnológico.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Desculpe Senhor Presidente dizer isto, sei que não estava no ponto mas penso que era

importante dizer isto.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação ao ponto que o PSD agendou, a primeira explicação é sobre o título.----------

----- Veio aqui o meu amigo Eduardo falar da maneira como é feita a convocatória,  este

ponto não é responsabilidade da Assembleia Municipal é do PSD e é feito pelo PSD e está

feito de propósito, porque a Câmara, disse o Senhor Presidente que não tem intenção de

instalar, então se a Câmara não tem intenção de instalar para que é que paga um estudo,

onze mil e novecentos euros, se não tem essa intenção de instalar? Não precisa de pagar

esse  estudo,  normalmente  as  empresas  que  necessitam  de  fazer  estudos  de  impacto
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ambiental,  pagam-nas  elas,  é  assim  que  isto  acontece,  e  depois  há  entidades  para

avaliarem o estudo, nunca são os organismos públicos que pagam o estudo é quem quer

fazer a instalação, portanto, se a Câmara pagou o estudo, presumo que a Câmara tenha

essa intenção ou provavelmente, com certeza e o Senhor Presidente vai-nos anunciar com

certeza isso, que a empresa vai ressarcir a Câmara deste valor.--------------------------------------

----- Segunda situação Senhor Presidente, o meu colega Carlos Almeida já disse isto mas eu

tenho  que  repetir,  é  de  lamentar  a  falta  de  consideração  que  o  Executivo  tem  pelos

Membros da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------------------

----- Nós agendamos este ponto e pedimos três situações, que nos fosse distribuído aos

Membros todos da Assembleia Municipal o tal estudo que aqui foi apresentado na sexta-

feira,  porque  acho  que  os  Membros  da  Assembleia  Municipal  que  foram,  pelos  vistos,

convidados para estarem aqui na sexta-feira, já que íamos discutir este ponto, que fosse

distribuído aos Membros da Assembleia Municipal toda a correspondência trocada entre a

Câmara e a sociedade, para que não houvessem dúvidas nenhumas sobre isto e que nos

fizessem chegar a carta da empresa a desmentir aquilo que ela tinha dito inicialmente.--------

---- Senhor Presidente só nos fizeram chegar essa carta, essa coisa que o Senhor diz, “mas

fizemos chegar” não fizeram chegar nada, o problema que nós temos Senhor Presidente eu

não posso, lá na minha empresa, a dizer que a culpa dos maus resultados é do empregado

do armazém, não pode ser, ou eu sou o responsável ou não sou o responsável, nós vamos

aqui discutir um assunto que nós lhe pedimos um conjunto de documentos e não os temos

para analisar e depois o Senhor diz, “vocês bem aqui tentar tirar nabos da púcara” pois nós

não temos mais nada, o Senhor não nos dá nada, não quer ser transparente. Não estou a

dizer que é o Senhor, estou a dizer que não chegou nada.----------------------------------------------

----- Quarto ponto prévio, também sobre isto, sabemos que no dia dezoito de junho, uma

terça feira, dia de reunião de Câmara, quando se levantou o tal problema.-------------------------

----- Para as pessoas só se recordarem, este processo, como diz o Senhor Presidente, foi

agendado, em reunião de Câmara, na quinta-feira para ser votado na terça, e na terça-feira

foi-se  ao  local  e  já  andavam gruas  de  cem toneladas  com um conjunto  de  máquinas,

estariam para  lá  alguns  sete  camiões especiais,  de  transportes  especiais,  a  transportar

máquinas,  tinham já lá  sapatas,  toda a gente sabe o que é lá que se passa,  estava lá

trabalho feito de há mais de um mês.--------------------------------------------------------------------------

-----  Neste dia dezoito  de junho,  de manhã, antes da reunião de Câmara,  penso que o

Senhor Vereador João Clemente terá estado também no terreno, mas isso importa pouco,

foi  mandado  ao  local  um  técnico  do  Município,  o  técnico,  penso  eu,  Miguel  Matos,

acompanhado de uma outra pessoa como testemunha, onde, neste dia dezoito de junho,
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levantou um auto à empresa.------------------------------------------------------------------------------------

----- Para terminar com a minha intervenção só precisava de lhe fazer a seguinte pergunta: -

Este auto já foi decidido ou não Senhor Presidente? Pode-me responder se já foi respondido

ou não? É que é importante. Já percebemos. Vou explicar porque é que já percebemos

isto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O que é que diz o auto, “ e porque a prática de tais atos e comportamentos, configura

ilícito de contra-ordenações,  previsto na alínea a),  do nº.1,  do artigo 98, do Decreto-Lei

555/99,  de 16 de dezembro,  alterado e republicado pelo Decreto-Lei  136/2014,  de 9 de

setembro e declaração de retificação 46-A 72/014, de 10 de novembro, em vigor, na área

deste Município de Águeda, contra-ordenação prevista e punida pelo artigo 98º., nº.2, do

mesmo diploma, com a coima de:- mil e quinhentos a quatrocentos e cinquenta mil euros e

com a sanção acessória,  prevista no artigo 99º.,  do mesmo diploma,  de apreensão dos

objetos pertencentes ao agente que tenham sido utilizados como instrumento na prática da

infração, a interdição do exercício no Município até ao máximo de quatro anos, da profissão

ou atividade conexa com a infração praticada, a privação do direito a subsídios outorgados

por entidades os serviços públicos.”---------------------------------------------------------------------------

-----  Este  auto  foi  levantado  em  dezoito  de  junho,  hoje  estamos  em  vinte  e  nove  de

novembro, contem comigo, dezoito de julho, dezoito de agosto, dezoito de setembro, dezoito

de outubro, dezoito de novembro,  vinte e nove de novembro,  cinco meses e onze dias,

passados cinco meses e onze dias o Senhor Presidente não é capaz de me responder se o

auto foi ou não já decidido e porque é que faço esta pergunta? Porque se este auto já

tivesse sido decidido, provavelmente até a empresa já teria sido autuada e já estava aqui

impedida de fazer negócios com a Câmara, nada disto se poria, esta é a primeira questão.---

-----  Está levantado um auto por um técnico  da Câmara e nós não sabemos qual  foi  o

resultado deste auto.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Vamos agora continuar na questão que nós levantamos.------------------------------------------

-----  O ex  Presidente da Câmara já  esteve aqui  e acredito  que os  objetivos  do Parque

Empresarial do Casarão não fossem diferentes do Presidente do resto dos Vereadores, ele

explicou quais eram os objetivos do Parque Empresarial do Casarão, eu, como vocês, tive

oportunidade de acompanhar todo o projeto de implementação do Parque Empresarial do

Casarão, toda a gente sabe, se nós nunca fomos contra o Parque em si, fomos contra a

localização,  o PSD foi  sempre contra a  localização deste Parque,  achou sempre que a

localização  não  era  boa,  achou  sempre  que  a  ideia  era  boa  e  achou  sempre  que  a

localização não era boa, inclusivamente, tenho passado aqui a vida a falar que temos uma

zona a norte do concelho,  a sua terra que é a minha, Senhor Presidente, Macinhata do
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Vouga tem lá uma boa zona para fazer um Parque Empresarial a norte do concelho com

saída para a A25, mas continuando nesta questão que é muito importante. Este Parque

quando foi feito, foi feio não um Parque Industrial mas um  Parque Empresarial e tinha um

conceito, foi assim que nos foi explicado, porque um Parque Industrial aloja indústria e na

altura nós queríamos um Parque, onde pudéssemos dar outro tipo de condições de vida e

ambientais às pessoas que lá trabalham, para que as pessoas que lá trabalham fizessem

daquilo a sua casa e por isso o Parque é dotado de um conjunto de zonas verdes enormes,

é dotado, no projeto, de campos de jogos, é dotado, no projeto, de um lago que, ao contrário

do que disseram os Senhores do Instituto que fez o estudo, não serve só para a retenção

das águas, serve para retenção das águas mas tinha também como fundamento a questão

de  um parque  lúdico,  tinha  a  instalação  projetada  de  um hotel,  para  apoiar  também o

Parque. Era um parque que tinha, inclusivamente, uma proposta para uma incubadora de

empresas,  tinha proposta  para serviços,  para creches,  todo ele  foi  imaginado  como um

parque de nova geração.------------------------------------------------------------------------------------------

----- E é nisto que nós estamos a falar, foi isto que nos foi vendido, pelo Dr. Gil Nadais, foi

isto que nos foi  vendido pelo Senhor Vice-Presidente na altura, Jorge Almeida,  pelo Dr.

Edson pela Drª. Elsa e pelo João Clemente, foi isto que nos foi vendido e foi isto que muitas

pessoas compraram, foi esta novidade do próprio Parque.----------------------------------------------

-----  Não vou falar  mais  sobre  o  trajeto  do Parque  porque isso  todos nós  já  sabemos,

portanto o Parque tinha uma condição diferente e as pessoas, muitas delas, sabendo que

estava longe dos acessos, longe de tudo, investiram a pensar nestas condições também.----

----- Quando queremos instalar lá uma central de betão ou uma central de alcatrão, Senhor

Presidente, não creio que ela possa estar naquilo que foi desígnio inicial do Parque. Não

acredito que quando se imaginou o Parque, quando se projetou o Parque, alguma vez se

pudesse lá ter uma empresa deste tipo, vou já respondendo aquilo que o Senhor vai dizer,

ainda não disse mas vai dizer.-----------------------------------------------------------------------------------

----- A Sakthi é obviamente uma fundição, foi aqui discutida várias vezes, mas a Sakthi foi

aqui  apresentado  um  projeto  de  forma  diferente,  com  determinadas  componentes

completamente  diferentes,  equipamentos  completamente  diferentes  e  que  está  a  uma

grande  distância  do  resto  dos  lotes  que  lá  estão,  pelo  menos,  esta  parte  da fundição,

completamente diferentes o projeto da Sakthi.--------------------------------------------------------------

----- Nunca nos passou pela cabeça que lá pudesse haver uma instalação deste tipo, diz o

Senhor Presidente, “ mas há” disse agora, em Vouzela, isso não está em causa.----------------

----- Em Oliveira do Bairro a instalação está no meio da zona empresarial, está, é verdade,

há vizinhos que convivem com ela, é verdade, mas se o Senhor Presidente for a Oliveira do
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Bairro o dono da empresa comprou tudo à volta porque à volta, as empresas que lá estão,

perderam condições de trabalho e condições de laboração porque os pós existente, que não

são os pós de motocross, são completamente distintos.-------------------------------------------------

-----  Nós  podemos  viver  com  aquilo,  possivelmente  ninguém  morrerá,  mas  Senhor

Presidente, hoje a sociedade quer outras coisas e portanto fazer uma instalação daquelas

ali, não nos parecer que faça muito sentido.-----------------------------------------------------------------

----- Não vou aqui diabolizar as instalações de betão e de betuminoso, elas têm que existir,

elas não podem ser instaladas só em Marte porque uma instalação destas normalmente

cobre  um  raio  de  cinquenta  quilómetros,  acima  de  cinquenta  quilómetros  o  custo  de

transporte já é bastante grande e obviamente os empresários locais passariam também,

mas há com certeza outras formas de instalar  em locais  muito mais  isolado  no próprio

Município, por exemplo, em Santa Maria da Feira, tem vários parques empresariais, têm um

específico para estas áreas e onde os industriais quiseram instalar também  uma central de

betuminoso em outros parques muito mais interessantes e muito mais bonitos o Presidente

da Câmara não deixou, são questões de opções.----------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente não nos venha defender-se com os regulamentos, já vamos falar

sobre os regulamentos, aqui  vou ter  que concordar com o Dr. Gil  Nadais,  muitas vezes

estive em desacordo com ele, mas ele quando reencarna os pensamentos do PSD volta a

ser original, esta não é uma questão de regulamento é uma questão de opção política e a

opção política que nós temos que decidir aqui é se queremos ou não este tipo de instalação,

quer ela faça bem quer ela faça mal, nós não estamos a olhar para isto.---------------------------

----- É importante ou não aquela instalação? É ou não uma mais valia aquela instalação?-----

----- Mas Senhor Presidente temos tido muitas dificuldades para passar essa ideia, então,

sendo assim, o PSD vai apresentar duas propostas.------------------------------------------------------

----- A primeira que será sobre o regulamento do Parque Empresarial do Casarão e outra

que será sobre a defesa dos interesses do Município com vista a que nós consigamos

finalmente encontrar uma luz nisto.-----------------------------------------------------------------------------

----- Vou apresentar uma proposta sobre o regulamento do Parque Empresarial do Casarão

e vou explicar,  desde já, uma coisa. A Assembleia Municipal não tem competência para

iniciar um processo, peço um bocadinho mais de tempo para explicar isto às pessoas,era

muito mais fácil  chegar aqui e apresentar uma proposta a dizer assim: - meus Senhores

vamos  votar  aqui  uma  proposta  para  alterar  o  regulamento  do  Parque  Empresarial  do

Casarão  em que  lá  não  queremos  este  tipo  de indústrias,  mas  isso  não  é  possível,  a

Assembleia  Municipal  não  tem  esse  poder,  o  Parque  Empresarial  do  Casarão  tem  um

regulamento  e  para  ser  alterado  o  regulamento,  tem  que  primeiro  a  Câmara  abrir  um
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procedimento de alteração do Parque Empresarial do Casarão, depois tem que haver uma

proposta que vai à reunião de Câmara, tem que ser decidida, tem que haver, eventualmente

ou não se verá, discussão pública e depois vai à  Assembleia Municipal e a Assembleia

Municipal depois pode alterar ou não.-------------------------------------------------------------------------

-----  portanto,  como  nós  não  temos  a  possibilidade  de  apresentar  uma  proposta  aqui

vinculativa é uma proposta que vamos apresentar à Câmara que tem estes problemas, a

proposta que vamos apresentar à Câmara, ela cumpre, como já disse o Senhor Presidente,

se ela quiser mas espero que ela a cumpra, vou então ler a proposta: ”  Considerando a

concessão  do  Parque  Empresarial  do  Casarão  como  polo  de  atração  de  empresas

tecnologicamente  inovadoras,  e  amigas  do  ambiente,  com  espaço  destinado  à

implementação de uma incubadora de empresas e centro de negócios, equipamentos de

utilização  coletiva  para  o  benefício  dos  trabalhadores,  vastas  áreas  de  espaço  público,

grandes espaços verdes, lago, campos de jogos e parque infantil”  isto está no documento

oficial  do  Parque  Empresarial  do  Casarão,  se  forem  ao  site  da  Câmara  está  lá  “

Considerando a necessidade da revisão do regulamento do Parque Empresarial do Casarão

já  evocada  pelo  Senhor  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Águeda.  Considerando  a

competência  da  Assembleia  Municipal,  enquanto  órgão  fiscalizador  do  Executivo  e  de

salvaguarda dos interesses próprios da população do Concelho de Águeda. A Assembleia

Municipal  de  Águeda  propõe  à  Câmara  Municipal  que:   Ponto  Um  –  desencadeie  o

procedimento de alteração ao regulamento municipal do Parque Empresarial do Casarão,

tendo em vista o aditamento do artigo infra com a seguinte redação epígrafe e inserção

sistemática, artigo 10A – Rejeição de candidaturas -Compete à Câmara Municipal apreciar

casuisticamente o pedido de candidatura, a aquisição de lotes ou o pedido de constituição

de direito de superfície, sendo motivo de indeferimento designadamente: -------------------------

a)  A  atividade  a  desenvolver  pela  unidade  económica  industrial  candidata  a  ser

manifestamente incompatível com o fim a que presidiu à concessão do PEC.---------------------

b)  A  atividade  industrial  a  desenvolver  ser  suscetível  de  gerar  impactos  ambientais

significativos ou colocar em risco, pela sua perigosidade, a segurança do próprio PEC ou

das empresas já instaladas ou a instalar ou das populações vizinhas.-------------------------------

Número  dois  -  Que  suspenda,  com  efeitos  imediatos,  qualquer  negociação  em  curso

tendente à instalação de empresas cuja atividade seja manifestamente incompatível com o

fim a que presidiu à concessão do PEC ou cuja atividade seja suscetível de gerar impactos

ambientais significativos ou de colocar em risco, pela sua perigosidade,  a segurança do

próprio  PEC ou  das  empresas  já  instaladas  ou  a  instalar  ou  das  populações  vizinhas,

nomeadamente  qualquer  negociação  com  as  empresas  do  universo  empresarial  da
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Socibeiral - Betão Pronto, Lda.,até que a aprovação e entrada em vigor da alteração deste

regulamento ora proposto.”---------------------------------------------------------------------------------------

-----  Esta é  a  nossa proposta  e  basicamente  o  que ela  diz  é  isto,  é uma alteração ao

regulamento, no artigo 10º., onde a Câmara, todos os projetos que haja dúvidas ambientais

os vai chumbar, depois a Câmara tem sempre uma hipótese de recorrer para a Assembleia

Municipal, está previsto já no regulamento, nós não falamos disto aqui, mas há um artigo

que se o projeto chumbar na Câmara porque não tem essa competência pode mandar para

a Assembleia Municipal para aprovar o projeto e que até este regulamento estar alterado

suspenda  qualquer  negociação  com qualquer  empresa  deste  tipo  e  com esta  empresa

nomeadamente para que depois do regulamento aprovado nós possamos seguir.---------------

-----  Existe  uma  segunda  proposta  que  será  discutida  e  votada  depois  desta,  Senhor

Presidente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  O PSD apresenta esta proposta mas os outros Grupos Municipais  se se quiserem

associar a ela e quiserem-na votar por unanimidade inclusivamente, o PSD tira de lá o nome

e a proposta passa a ser apresentada por todos o Membros da Assembleia Municipal”--------

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

----- “Em relação aqui à proposta do PSD, isto era um assunto que estava a ser trabalhado

pela  Comissão de Economia,  penso eu,  acho que devia  ser  em sede da Comissão da

Economia que se deveria voltar a trazer este tema, porque havia um esboço, havia uma

matriz de regulamento que estava a ser falada mas depois as coisas foram interrompidas,

não sei porque motivo, acho que deveríamos discutir  isso entre os Grupos e vermos se

efetivamente seria em sede da Comissão, uma vez que o assunto já lá estava porque aqui

pare-me precipitado por qualquer coisa vejo uma boa base de trabalho e discussão mas

acho que isso devia ser em sede da Comissão,mas é a minha opinião”.---------------------------

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

----- “Em primeiro lugar, desejar as melhoras, recuperação rápida, ao Engº. Hilário Santos e

agradecer-lhe o esforço enorme que com certeza fez para estar aqui. Estudou este assunto,

veio-nos  beneficiar  com  conhecimento  que  tem  e,  antes  de  passar  a  comentar  esta

proposta, queria fazer alguns comentários sobre coisas que aqui ouvimos hoje. -----------------

----- Em primeiro lugar, Dr. Gil Nadais, é um gosto vê-lo sempre. Quando lhe pedi que se

apresentasse,  foi  para  que constasse  em ata  que era  o  Senhor  que  estava a  usar  da

palavra, não porque não o conhecesse, aliás não tenho esse feitio, como bem sabe. ----------

----- Foi bom tê-lo aqui a dizer que a solução que foi encontrada, de autorizar ou colocar em

regulamento do Parque Empresarial do Casarão a possibilidade das empresas adquirirem

os terrenos  ̶  adquirirem não a propriedade, mas o direito de superfície sobre os terrenos  ̶
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visava conceder facilidades num momento de particular dificuldade da economia nacional,

quando  nós  vivíamos uma crise  económica  e  financeira  gravíssima,  com certeza  todos

lembram. E esse foi um momento de exceção e o recurso a esta concessão, por direito de

superfície, deveria também, a meu ver, ser excecional.  Sempre o disse nas reuniões de

Câmara,  a partir  de  finais  de dois  mil  e  quinze.  Tanto  eu como a Drª.  Paula  Cardoso,

também era Vereadora comigo na altura, propusemos algumas alterações ao regulamento

do Parque Empresarial, que acabaram por nunca ver a luz do dia, e, especificamente, ao

regime do direito de superfície. --------------------------------------------------------------------------------

----- O direito de superfície, tal como está previsto no regulamento do Parque Empresarial do

Casarão, enferma de alguns erros materiais que têm que ser corrigidos.  Por exemplo, a

fórmula de cálculo, para quem quiser fazer a aquisição do direito de propriedade e for um

superficiário, está errada: a partir de determinada altura assume valores negativos.-------------

----- Há uma série de dificuldades, que tem esse regulamento, que já, na nossa opinião,

poderiam e deveriam estar resolvidas.------------------------------------------------------------------------

----- Claro que o problema adensa-se, torna-se pior, quando em vez do preço calculado para

a compra, pelos superficiários, ser de vinte e cinco euros por metro quadrado, como estava

originalmente previsto, passa de vinte e cinco euros por metro quadrado para quinze euros

por metro quadrado,  como é feito o valor  da aquisição agora.  Isso,  em termos práticos,

significa que ao fim de praticamente quinze anos de contribuições o superficiário tem direito

a fazer a aquisição do lote.---------------------------------------------------------------------------------------

----- Estamos aqui perante um mecanismo que pode ser entendido como um mecanismo de

financiamento  parabancário,  em que  uma entidade  pública,  que  é  a  Câmara  Municipal,

procede ao financiamento de uma atividade empresarial, sem assumir as responsabilidades

e as obrigações que todas as instituições financeiras têm que cumprir para exercer esse

género de atividade.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  É  uma  situação  que  me  preocupa  e,  por  isso,  respondendo  também  ao  Senhor

Deputado Humberto Moreira, efetivamente houve reuniões da Comissão de Economia em

que  eu  participei,  não  sendo  membro  em  permanência  dessa  Comissão,  mas  em

substituição.  O  CDS  apresentou,  há  muito  tempo,  um  conjunto  de  propostas.  O  PSD

acompanhou o  CDS nessa apresentação  de propostas.  O Partido  Socialista  apresentou

também uma série de propostas.  Penso eu,  deixa-me fazer este elogio  que é justo,  há

propostas do Partido Socialista que nós consideramos particularmente pertinentes e que

têm a haver também com as questões ambientais e que entendo que viriam a beneficiar,

não apenas o regulamento, mas sobretudo o próprio Parque Empresarial  e,  no fundo, a

nossa comunidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----  Senhor  Presidente,  nós  apoiamos  naturalmente e vamos votar  favoravelmente  esta

proposta,  não  apenas  por  concordarmos  com  o  conteúdo  do  artigo  específico  que  se

pretende adendar, mas também porque ela abre a oportunidade para, finalmente, se fazer a

revisão do Regulamento do Parque Empresarial do Casarão que, entre outros motivos, até

pela necessidade de tornar mais transparentes os mecanismos de escrutínio daquilo que se

faz ou deixa de ser feito, já devia ter ocorrido há muito tempo.-----------------------------------------

----- Falando agora em concreto da questão da central de betão e substâncias betuminosas,

não sei exatamente qual é o termo que se queira utilizar. O que percebo disso é zero, estou

na situação da maior parte das pessoas, inclusive do Senhor Presidente da Câmara, tanto

quanto percebi. Não leve a mal Senhor Presidente, estou a falar de conhecimento técnico,

não  estou  a  falar  de  conhecimento  vulgar  da  substância  preta,  pegajosa,  a  que  nós

chamamos  alcatrão.  Isso  toda  a  gente  sabe  o  que  é.  Acredito  que,  se  todas  as

especificações  técnicas  e  medidas  preconizadas  e  previstas  na  lei  forem  cumpridas,

dificilmente  haverá,  em condições  normais,  um problema com o funcionamento  daquela

atividade. Isto em condições ideais. Há sempre o problema com o trânsito dos camiões que

forem carregados com aqueles produtos e com aquilo que possam verter no caminho, mas

as próprias empresas têm algum interesse em evitar isso, são sempre desperdícios. ----------

----- O problema foi aqui reconhecido, implicitamente, pelo Senhor Presidente da Câmara de

Águeda  quando,  a  propósito  da  outra  empresa  de  que  veio  aqui  falar  a  Senhora  Ilda

Tavares, pela segunda vez, começou a falar da quantidade de entidades a que se deveria

recorrer para tentar reduzir o impacto sobre as pessoas que aquela atividade empresarial

está  a  ter  e  ouvi.  Não  pude  estar  presente  na  apresentação  que  foi  feita  do  estudo

elaborado pelos Exmos. técnicos da Universidade de Coimbra, que procederam à análise

daquilo que lhes foi pedido, e que eu desconheço o que é que lhes foi pedido. É difícil estar

a  analisar  um  parecer   técnico  quando  desconhecemos  qual  foi  a  questão  colocada,

desconhecemos qual é a resposta dada, não temos nenhuma forma de fazer contraditório, a

não ser, eventualmente, comparecer numa apresentação marcada para as onze da manhã,

ainda por cima num dia em que choveu torrencialmente. -----------------------------------------------

-----  A  documentação  que  foi  requerida  pelo  PSD,  nós  também  gostávamos  de  a  ter

recebido.  Foi  para todos e não a recebemos,  o que me leva a pensar  “efetivamente,  o

Senhor Presidente da Câmara, tem de estar mesmo muito, muito, muito atarefado, muito

ocupado, porque demora mais de um mês e meio; e peço-lhe desculpa de ter pedido isto,

Senhor  Presidente,  quando pedi  as atas  e  as convocatórias  da Comissão Municipal  de

Proteção Civil dos anos dois mil e dezasseis, dois mil e dezassete, dois mil e dezoito e dois

mil  e  dezanove,  quatro  anos,  pensei  que  era  um número  razoável”.  É  aquilo  que  está
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estipulado na lei, a periodicidade que a lei estipula, não fazia a mínima ideia que devia ter

havido dezenas de reuniões, durante os anos, que complicassem tanto a documentação e a

sua busca e o seu envio. Não fazia a mínima ideia, mas o Senhor depois, quando me a

enviar, tomarei melhor nota e pedir-lhe-ei desculpa, então já conhecendo exatamente o que

é que estamos a falar.----------------------------------------------------------------------------------------------

----- É evidente que isto é um assunto que preocupa as pessoas, é um assunto que está nos

jornais, é um assunto que anda na boca do povo, que está na internet e, portanto, espanta

que o estudo que foi realizado pelos engenheiros da Universidade de Coimbra não nos seja

disponibilizado, quanto mais não seja porque não estou a ver que problema, em termos de

partilha de dados, possa haver. Compreendo aquilo que nos disse, há efetivamente alguns

documentos  que  podem  ser  sensíveis  e  que  pode  ser  difícil  que  os  tenhamos  a  ser

facultados, nomeadamente por via de e-mail, não sei o suficiente sobre isso para estar a

discutir.  Mas um estudo técnico, ainda por cima pago com dinheiros públicos,  esse com

certeza nos será facultado.  É pena é não ser facultado a tempo desta análise que aqui

estamos a fazer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Resumindo e concluindo, apoiamos a proposta que aqui foi apresentada pelo Partido

Social Democrata, e estou a falar em nome do Grupo Municipal do CDS, e naturalmente se

todos os outros grupos tiverem o mesmo entendimento, nem sequer constará que é o Grupo

Municipal do CDS que apoia ou o Grupo Municipal do PSD, estamos gratos por ter tido esse

cuidado e nós gostaríamos também de subscrever.-------------------------------------------------------

----- Por outro lado, Senhor Presidente há alturas em que, o Senhor disse bem, é preciso

tomar decisões e o Senhor tem uma decisão para tomar. Talvez já esteja a ir tarde demais,

talvez  esta  situação  se  pudesse,  toda  ela,  ter  evitado  desde  o  início.  Nomeadamente,

tentando perceber porque é que os Senhores Vereadores, que, não tenho a certeza, mas

penso,  no  que  respeita  à  instalação  de  empresas  no  Parque  Empresarial  do  Casarão

costumam votar com o Executivo, não tenho a certeza disto  ̶   no meu tempo era assim:

foram raros, raríssimos, os casos em que eu votei  contra ou me abstive na votação da

instalação de uma empresa no Parque Empresarial do Casarão  ̶ , mas se eles se abstêm,

algum motivo  haverá,  alguma reserva terão.  Talvez   ̶   não  sei  se  eles  explicaram que

reservas tinham  ̶   ,  talvez devesse ter mais atenção quando uma coisa dessas ocorre,

porque habitualmente quando as pessoas não se querem comprometer ou não têm certeza,

deve ser tido em conta que espécie de reservas pode haver em relação àquilo que está a

ser proposto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente agradecia então que tomasse uma decisão, qualquer que ela seja.

Estaremos cá depois  para avaliar,  mas não feche os seus horizontes àquilo  que está a
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acontecer à sua volta, isto é um pedido de que haja um mínimo de bom senso.”-----------------

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

-----  “Desde logo para anunciar  que o Grupo Municipal  do Partido Socialista também se

associa a esta proposta do PSD, não obstante entendermos que ela,  na realidade e se

houvesse por parte do Executivo bom senso seria desnecessária, porque me aprece que

aquilo  que  aqui  estamos  a  propor  é  tão  básico,  resulta  de  tal  forma  já  do  próprio

regulamento e do espírito que está implícito quando foi  criado o Parque Empresarial  do

Casarão que em bom rigor nem seria necessário que agora houvesse esta recomendação

porque de facto foram estes os princípios, não passaria pela cabeça de ninguém, poder

licenciar uma empresa desta natureza, naquele Parque Empresarial tendo em conta aquilo

que sempre lhe esteve subjacente.-----------------------------------------------------------------------------

-----  Não posso deixar  também de fazer  aqui  alguma reflexão  sobre toda esta situação

relacionada com o licenciamento desta empresa.----------------------------------------------------------

----- Todos nós tomamos conhecimento do que estava a acontecer na data que aqui já foi

referida, dezoito de junho, data em que houve uma reunião de Câmara e em que foram

alertados primeiro os Senhores Vereadores da oposição que depois também alertaram o

Executivo Municipal para esta situação, foram ao local, foi chamada a GNR, foi levantado o

auto, tudo isto aqui já foi referido esta noite, e também foi referido, não hoje, mas noutras

alturas, pelo Executivo Municipal que não tinha conhecimento desta situação que aquilo que

de facto se tinha dado autorização para que se levasse a cabo uma limpeza do terreno,

confesso-vos que desde o inicio, sempre me custou a aceitar esta versão dos factos porque

na realidade, todos nós e quem foi ao local e eu já fui ao local, percebe que os trabalhos que

já  foram  levados  a  cabo  naquele  terreno,  são  trabalhos  de  uma  envergadura  que  é

impossível que alguém, durante um mês, não tenha dado conta daquilo que lá se passou,

até  porque os  trabalhos  que lá  foram feitos  são  muito  mais  do que trabalhos  de mera

limpeza mas tudo isto, no fundo, já aqui falamos todos, todos nós temos conhecimento e

temos conhecimento essencialmente e creio que isso é que o cerne da questão e é nisso

que não percebo a aparente teimosia do Executivo Municipal, parece-me demasiado óbvio

que quer as pessoas, quer os restantes empresários do Parque Empresarial do Casarão,

estamos  a  falar  de  empresários  que,  não  só  investiram  lá  muito  dinheiro  mas  que

construiram e têm empresas que representam muitos postos de trabalho para o concelho,

toda  a  gente  está  contra  o  licenciamento,  a  implantação  desta  empresa  no  Parque

Empresarial do Casarão e perdoe-me o Senhor Presidente da Câmara se outra razão não

houvesse e creio que a há, bastaria o facto de haver uma clara e inequívoca manifestação

popular da vizinhança do Parque Empresarial do Casarão contra a instalação desta fábrica,
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bastaria  o  facto  de  os  demais  empresários,  com  empresas  no  Parque  Empresarial  do

Casarão,  manifestarem  o  seu  desagrado  pela  instalação  desta  empresa  no  Parque

Empresarial, Senhor Presidente não houvesse outras razões e há, parece-me que isto seria

o suficiente para que o Senhor Presidente da Câmara nem sequer quisesse ouvir falar na

instalação desta empresa e quando digo se outras razões não houvesse e há, refiro-me

pura e  simplesmente ao facto desta empresa ter-se de forma abusiva instalado nestes

terrenos  do  Parque  Empresarial  do  Casarão  e  que  pertencem  à  Câmara  Municipal  de

Águeda.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  O Senhor  Presidente  da  Câmara  disse  há  pouco,  “não  houve  processo  crime  por

invasão de propriedade e o processo crime foi arquivado” pois essa é a primeira questão

que aqui se fica porque se o processo foi arquivado por não haver invasão de propriedade é

porque se veio a demonstrar que a Câmara Municipal desde o inicio teve conhecimento da

ocupação do espaço e sempre deu o seu consentimento, por isso não tendo havido dolo e o

dolo que não existiu foi com base neste pressuposto, obviamente que o processo não teria

outro fim se não o arquivamento.-------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente da Câmara ocorre-me apenas porque há pouco vi esta frase escrita

e  que  de  facto  já  o  disse  antes,  aceitar  como possível  sequer  o  licenciamento,  dar  o

licenciamento para a instalação desta empresa no  Parque Empresarial do Casarão é um

erro, insistir neste licenciamento, compreendo que o Senhor Presidente de Câmara também

esteja confuso, já aqui disse também está confuso, quis um estudo para averiguar melhor,

seja como for Senhor Presidente, a partir do momento que uma empresa destas, com esta

tipologia, com este tipo de atividade se pretende instalar num parque que se quer amigo do

ambiente, um parque que se quer verde, um parque que se quer tecnológico a partir do

momento que isto acontece a  Câmara Municipal  de Águeda  e  o  Senhor  Presidente  da

Câmara em particular, incorre num erro, e Senhor Presidente a frase que há pouco li e que

de facto me fez remeter para isto que aqui hoje estamos a falar “ é que um erro que precisa

de uma mentira acaba muitas vezes por precisar de duas ou mais” espero que isso não

venha a acontecer.”-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Visto que estamos a discutir  uma questão tão premente e tão importante o Grupo

Municipal dos Juntos solicita à Mesa uma interrupção de cinco minutos para percebermos

melhor a proposta e podermos em consciência votar e fazer aquilo que nos compete que é

sabermos aquilo  que estamos a  fazer,  analisar  e defender  os  interesses para  os quais

fomos eleitos”---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Brito António Rodrigues Salvador – Juntos; -------------------------------------------------------
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----- “ Tendo em conta que me parece de todo relevante esta suspensão de cinco minutos,

pedia que fosse mesmo os cinco minutos.-------------------------------------------------------------------

----- Pedia então aos Grupos Municipais que se reunissem e que rapidamente voltassem”.---

-----  Passado o período de suspensão,  o Senhor  Presidente  da Assembleia  retomou os

trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Depois destes cinco minutos que muito agradeço, ainda bem que os Grupos Municipais

gozam desta boa conduta e atitude em que nós conseguimos facilmente dialogar e chegar a

conclusões.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Grupo Municipal dos Juntos abster-se-á na votação desta moção.---------------------------

----- Para mim, pessoalmente, com empresa no Parque Empresarial do Casarão é um pouco

difícil  estar  neste púlpito,  mas não costumo fugir  aquilo  que são as minhas obrigações

enquanto eleito pelo povo, também não costumo julgar sem antes saber as decisões.----------

-----  Nós nos Juntos apoiamos e apoiaremos e confiamos no Executivo que apoiamos e

perante isto a abstenção é justificada precisamente por estas afirmações.-------------------------

----- Vamos deixar que o Executivo faça o seu trabalho não sem dizer-vos, escutei o meu

colega Miguel Oliveira a falar sobre o direito preferencial, eu paguei o meu terreno, tenho

aqui  alguns  clientes  no  Parque  Empresarial  do  Casarão,  mas  esta  hombridade  que  os

Juntos e a minha pessoa está aqui a informar-vos, nós percebemos exatamente as posições

dos  empresários,  percebemos  exatamente  a  posição  do  povo  mas  temos,  como  os

Senhores mandataram o nosso  Executivo, temos que os deixar fazer o seu trabalho, neste

momento não existe, que nós conheçamos, uma decisão, essa decisão será tomada.----------

----- É bom que esta casa seja a casa de democracia onde os Senhores venham, podem vir

todos os dias em que haja Assembleia e quando não houver, acho que o Executivo tem as

portas abertas para vos ouvir. Será difícil ouvir todos e contentar todos mas numa questão

tão critica, penso que é preciso ter alguma calma e pedia a toda a gente o seguinte: - Será

tão  importante  uma  má  ou  boa  decisão  como  aquilo  que  a  gente  está  a  fazer  neste

momento que é tornar um problema num mega problema, quanto mais divulgarmos isto para

fora  de  Águeda  pior  será  para  aquelas  pessoas  que  queiram  vir  para  Águeda  e  nós

queremos que venham muitas para que coloquem as suas empresas, coloquem pessoas

que  nos  deem trabalho  a  todos  porque  isto  de  ser  empresário  é  muito  difícil  mas  ser

Presidente da Câmara e estar à frente de uma edilidade também é”.--------------------------------

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

-----  “Preciso  de  esclarecer  aqui  algumas  questões  para  que  não  fiquem aqui  algumas

afirmações dadas como verdade.-------------------------------------------------------------------------------
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-----  Antes  quero  desejar  ao  Engº.  Hilário  rápidas  melhoras  e  dizer-lhe  que  fiquei

envergonhado porque afinal de contas nós temos tantos sistemas aqui de acessibilidade,

pessoas com mobilidade condicionada e afinal nenhum esteve disponível enquanto esteve

na garagem, nós temos, como bem sabe, a partir do GAM uma rampa que inclusivamente

foi colocada para acesso a estes andares para pessoas com essa mobilidade condicionada,

temos também os elevadores mas para que, até os próprios funcionários e o Executivo faça

ginástica, subam e desçam as escadas, em vez de andar sempre de elevador e também, já

agora,  por  uma  questão  de  eficiência  energética,  temos  essa  condicionante  para  os

elevadores que têm uma chave e que são utilizados apenas e só quando são precisos, mas

vamos  resolver.  E  agora  esta  questão  aqui  de  acessibilidade  ali  ao  púlpito  porque

efetivamente  um dia  qualquer,  algum Membro  da  Assembleia  pode  estar  condicionado,

como  você está hoje,  mas também alguém do público  pode necessitar  portanto  é um

assunto que nós com rapidez vamos tentar resolver.------------------------------------------------------

----- As minhas desculpas porque senti-me efetivamente envergonhado.----------------------------

----- Relativamente a esta questão queria dizer que relativamente à nomenclatura escolhida

pelo PSD para este assunto, nós tivemos o cuidado de fazer chegar ao Senhor Presidente

da Assembleia Municipal a nossa discordância porque não é a Câmara que tem intenção e

que  fique claro  não é.  A  Câmara tem uma intenção  manifestada  por  uma empresa de

instalar aqui uma empresa deste género e efetivamente o regulamento que temos não nos

permite fazer uma exclusão liminar do que quer que seja e nós tivemos essas dúvidas e

sabemos, aliás posso-vos dizer que as dúvidas tinha-as, tenho-as e gostei de as partilhar

porque, por exemplo, na tal  zona industrial  de Campia, tenho aqui fotografias, vejo uma

empresa que se  chama Britons que é uma empresa grande que trabalha na indústria têxtil e

que lá está, uma grande empresa que tem encostadinho, estamos a falar de menos de vinte

metros, uma central de betão, o telhado está completamente coberto por painéis solares, é

incrível mas é verdade, faz-nos lembrar se há más práticas, efetivamente não discutimos

que há, haverá com certeza outras muito melhores, tivemos essas dúvidas, temos essas

dúvidas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A outra questão que queria aqui deixar claro, foi a alguns dias aqui e já foi referido aqui

outras vezes e por isso é que falo, referi-me à Sakthi só por uma razão muito simples, tentei

estabelecer aqui um paralelo com o que é que aconteceu então, queria já agora e porque

está aqui o Dr. Gil Nadais e tenho todo o gosto de confirmar, ele lutou muito e nós ao lado

dele demos-lhe todo o apoio por esta empresa. Naquele tempo, é preciso voltarmos lá atrás,

esquecermos agora um pouquinho, para percebermos as opções tomadas naquela altura,

nós tivemos uma concorrência feroz nomeadamente espanhóis, portanto dedicamo-nos com
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tudo, fizemos cedências sim senhora, para captar aquela empresa e naquela altura lembro-

me que foi claramente assumido pela esmagadora maioria dos Membros desta Assembleia

e até pela esmagadora maioria da população, com o uma grande vitória porque o foi.----------

------E pelo facto de o mundo ter mudado de alguma forma e agora a própria empresa ter

mudado do capital social, e já agora uma pergunta que me fez mo Senhor Jorge Fesch , o

CEO da Sakthi, deu-me a entender que sinceramente vai continuar, aliás deu-me a entender

também que está muito mais confiante  no desenvolvimento daquele projeto inicial.-------------

----- Estamos de braços abertos para que isso possa acontecer.--------------------------------------

----- Mas só falei na Sakthi por uma razão muito simples, é que nesta Assembleia, nessa

altura, lembro-me de membros da bancada do PSD de então, estarem aqui e vejam bem,

nessa altura éramos eleitos pelo PS, mas lembro-me, pelo menos de um,  aqui claramente a

dizer-nos e houve aqui também alguma contestação, a dizer-nos que a água da Sakthi era

para arrefecer a obra e vinha despejada diretamente para o rio, os peixinhos coitadinhos iam

ficar todos cozidos.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Nós, muitas vezes, se não nos reservarmos e precisarmos de nos fundamentar temos

alguma dificuldade em perceber estas questões.-----------------------------------------------------------

----- Já agora queria-lhe dizer o seguinte: - imagine que apresentava um estudo pago pela

empresa, não vale a pena meus Senhores, diziam imediatamente, “isto não vale nada”. ------

----- Agora, volto a dizer, o estudo e a apresentação que nós tivemos aqui, na sexta-feira

passada, pretendia claramente uma coisa, foi dito aqui claramente sem qualquer tipo de

dúvida,  os  técnicos  da  Universidade  de  Coimbra  que  aqui  estiveram,  davam  uma

panorâmica geral  do que apontava o estudo aos presentes,  foram convidados todos os

presentes que estavam cá e alguns que não vieram com toda a certeza, a dizer se havia

alguma área que entendiam que não tinha sido coberta, se havia alguma coisa que era

suscetível de dúvida, para quê? Para poder ser clareado.-----------------------------------------------

----- Naturalmente que esse estudo vai ser disponibilizado para todos, isso é claro porque foi

uma opção do Executivo fazê-lo para se poder esclarecer e melhor resolver, só isso mais

nada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão do embargo e do processo de contra-ordenação, nesse dia

quem  foi?  Foi  uma  equipa  da  fiscalização  da  Câmara  que  foi  enviada,  mal  tivemos

conhecimento que estavam a transferir para lá as máquinas e que fique aqui absolutamente

claro qual foi o tipo de intervenção.-----------------------------------------------------------------------------

----- Os nossos fiscais fizeram o relatório, no momento em que houve reunião de Câmara já

lá tinham ido e já estavam a elaborar o relatório, no final foi feito o despacho pelo Senhor
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Vereador, o despacho de contra-ordenação e de embargo e esse embargo, desde esse dia,

desde esse momento, tem sido escrupulosamente respeitado, mais, foi por indicação minha

que todos os dias, numa primeira fase e agora duas vezes por semana, a fiscalização passa

e faz relatório a dizer se há alguma coisa que tenha acontecido entretanto, e a informação

que  tenho  é  que  efetivamente  ninguém  mexeu,  o  processo  de  contraordenação  está  a

seguir os seus trâmites e não vale a pena estarmos aqui a contar meses, por uma razão

muito  simples,  é  fácil  ver  quanto  tempo demora  qualquer  tipo  de  contraordenação,  em

qualquer câmara municipal ou qualquer instituto do estado, nós temos efetivamente o direito

do contraditório,  qualquer  cidadão tem,  qualquer  empresa tem, o processo tem que ser

elaborado nesses trâmites, não vale a pena virmos para aqui dizer…, o único processo de

contraordenação que corre rapidamente é  a multa que o GNR nos passa ali em baixo mas

é se pagamos voluntariamente porque caso contrário, as coisas demoram mais, portanto

não vale  a pena colocarmos aqui  questões de espanto ou de coisas do género porque

efetivamente isto acontece e são direitos fundamentais inalienáveis que imagino que tenho

que a justiça portuguesa garante a todos os cidadãos e empresas.-----------------------------------

----- Já agora, também para dizer que o processo de ocupação foi feita uma queixa através

da  GNR  ao  Ministério  Público  e  que  o  Ministério  Público  arquivou,  entendeu  não  ser

procedente qualquer tipo de ação contra a empresa por ter invadido o que quer que seja,

está arquivado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à outra questão, veio aqui falar também, no então, nas localizações que

não eram boas do Parque Empresarial do Casarão aponte inclusivamente e repetidamente

uma área tão fantástica que seria qualquer coisa lá para cima, lá para os lados da Chãs ou

do Beco, qualquer coisa para cima, junto à A25, eu que até sou de lá, comunguei sempre

com todo o Executivo e também com o Presidente da Câmara anterior, comunguei sempre

desta opinião, se nós não levássemos para lá uma zona industrial  desta dimensão, com

toda  a  certeza  Águeda,  Concelho,  Cidade,  não  iria  ter  o  retorno  que  tem  com  uma

localização mais próxima como é o Casarão, era a nossa convicção, parece-me e continuo

convicto disso, também estou convicto que temos nessas zonas algumas localizações que

temos a obrigação de aproveitar, porquê? Porque estão muito bem localizadas, mas de uma

forma complementar a esta porque também entendo é a minha opinião, penso que também

sou secundado pelos restantes membros do Executivo, pelo menos em permanência, de

que efetivamente os ovos não devem estar todos no mesmo cesto e devemos repartir um

pouco estas áreas empresariais por todo o Concelho, sem perder o fito de efetivamente esta

ser a área empresarial de excelência.-------------------------------------------------------------------------

-----Claramente é este o nosso posicionamento, sempre foi, não é nada de novo, penso que
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é claramente seguir a cartilha que vem de trás.-------------------------------------------------------------

----- Esta questão percebemos e estamos aqui todos a perceber, não vou voltar a dar todas

as explicações anteriormente dadas porque era chover no molhado e penso que não viria a

crescer nada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão da Drª. Carla Tavares, penso que ela falou aqui de bom senso

e eu diria que nada é melhor distribuído, também estou a ler uma frase ”Nada é melhor

distribuído por todos como o senso” porque acho que ninguém quer mais do que o que tem,

toda a gente se acha bem servido e agora digo-lhe outra coisa que também vou aprendendo

com a vida, é que aprendi a serenidade ou pelo menos tento ser o mais sereno que posso

quando compreendi que a razão vence sempre, é uma questão de tempo, há uma coisa que

não tenha dúvidas nenhumas que nós com toda a tranquilidade, com toda a serenidade vai

ver que a razão indiscutivelmente vencerá porque aí e aqui também, a única coisa que peço

às pessoas é tranquilidade,  e atenção a Assembleia tem total legitimidade para fazer as

recomendações que entender, o Executivo tem a obrigação de decidir e o Executivo de uma

forma clara,  transparente,  avisada  e  com todos  a  conhecerem antecipadamente  e  com

tempo naturalmente de o perceberem a tempo e horas, sem ser de uma forma escondida,

naturalmente que o Executivo vai decidir porque é essa a sua competência.----------------------

----- A única coisa que peço às pessoas todas é que efetivamente estejam tranquilas.----------

----- Relativamente à recomendação que propõe fazer-se a esta Assembleia estão no seu

direito, estamos cá para dar continuidade.-------------------------------------------------------------------

----- Uma nota porque é preciso termos essa nota, relativamente ao regulamento do PEC há

uma comissão de economia e finanças aqui da nossa Assembleia Municipal que tem estado

a trabalhar desde o inicio do mandato nessa matéria mas ainda não apresentou o relatório,

portanto pedia aqui encarecidamente para os membros dessa comissão avançarem com o

processo porque também nós sentimos e de que maneira, a necessidade de revermos este

regulamento.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Vou tentar ser breve, Senhor Presidente obrigada pela sua resposta, nem sempre me

responde e hoje é com apreço que o ouço responder-me, mas não deixo de lhe dizer que,

apelando à serenidade, o Senhor Presidente presumo que estaria a falar para todos, não

seria exclusivamente para mim, há pouco até brincava ali com os meus colegas de bancada

porque serenidade é o meu nome do meio, se há coisa que não me podem acusar a mim é

de falta de serenidade.---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto a este processo, obviamente que todos nós aguardaremos, estamos em crer

que o desfecho será o melhor e será sobretudo aquele que não lese nem as pessoas, nem
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os Aguedenses,  nem as empresas, aliás Senhor Presidente, como já aqui alguém disse

hoje, foi nessa convicção que o Senhor foi eleito e é esse compromisso que o Senhor tem

para com o povo de Águeda.”------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Vou referir-me às suas explicações Senhor Presidente da Câmara.---------------------------

----- Seria altura, talvez, de o Senhor parar de procurar comparar aquilo que se passa neste

caso  com aquilo  que  se passou  no  processo  da Sakthi,  a  não  ser  que  queira  fazer  a

comparação entre aquilo que pode e deve ser feito e aquilo que nunca deve ser feito.----------

----- Nós estamos aqui a falar deste assunto sem conhecer um projeto. Nós não sabemos, o

Senhor foi-nos buscar uma instalação que está em Campia ou noutro sitio qualquer, não

sabemos. Temos umas fotografias e diz “a instalação ao lado tem painéis solares”. O que é

que isso interessa? Nós não sabemos o que é que se pretende instalar lá. Estive lá no dia

em que aquilo  foi  visto,  alertado nessa altura pelo Senhor  Vereador  Paulo Seara,  pude

testemunhar o que lá estava, até vazamentos havia.------------------------------------------------------

----- Não me venham dizer que aquilo é um projeto amigo do ambiente, a maior parte dos

equipamentos que lá estavam já apresentavam sinais de desgaste, não havia nada novo.----

----- O problema está aqui:  estamos a falar de quê? Isto foi autorizado como? Com que

leviandade se aprovam coisas destas? Não diga que ninguém aprovou, porque foi aprovada

em Executivo Municipal a cedência dos direitos de superfície, sobre os lotes nove e dez,

onde o problema ainda seria mais sensível porque está no centro do Parque Empresarial. E

estamos aqui a falar de uma questão lateral: houve uma invasão de propriedade da Câmara

Municipal, segundo nos dizem. Vou-vos dizer com toda a clareza que a mim me custa a

compreender  a leviandade  dos empresários  que têm esta  responsabilidade.  Quer  dizer,

perguntei no terreno: então os Senhores falaram com quem na Câmara Municipal? Com que

funcionários  falaram? Contactaram a Vereação? Contactaram o Presidente  da Câmara?

Ninguém respondeu. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Veio  a  empresa,  depois,  fazer  declarações  para  os jornais  num sentido.  E depois,

escreveram  uma  carta  que  vai  no  sentido  completamente  inverso.  Primeiro,  manda

declarações para o jornal a dizer que estava tudo autorizado, não sei se estou a interpretar

exatamente os termos que foram utilizados, mas iam neste sentido. E depois nós lemos uma

carta em que diz:  “nós efetivamente entrámos no terreno e começámos a tratar  daquilo

como se fosse nosso e não demos contas disto a ninguém”. Estou a dizer aquilo que lá está

escrito, certo? --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Temos duas declarações em sentidos opostos, isto é outro problema.-------------------------

----- O problema que aqui estávamos a discutir é essencialmente o problema de saber se é
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adequado, ou não, termos uma central de betão. Já agora, podíamos falar também de uma

central  nuclear:  com todas  as  garantias  de  limpeza,  seria  adequado?  Alguém  falou  da

questão da Sakthi ser uma fundição. Pois é uma fundição, só que não é uma fundição como

as outras, não tem rigorosamente nada a haver, aquilo que foi prometido foi aquilo que foi

construído. Faltará uma segunda fase, mas, efetivamente, em termos de processos, aquilo

que  estava  prometido  à  Câmara  Municipal,  aos  Membros  da  Assembleia  Municipal,  foi

realizado. Pode ter insucesso, pode falhar, mas nisto não falharam: a fundição que lá estava

era uma fundição considerada “fundição branca” porque a pegada ecológica e ambiental era

relativamente  diminuta,  tendo  em conta  as  outras  fundições.  E  nós,  ao fim  e  ao  cabo,

estamos aqui entalados com um problema que também tem a haver com a palavra dada e

a boa-fé,  porque o Município autorizou a empresa a adquirir  direitos sobre dois  lotes e

depois foi-lhes dizer “atenção, se vocês não se importam, deslocam-se um bocadinho ali

mais para o lado, porque aqui é capaz de não ser bom para a vizinhança”. E eles: “sim

senhor, não há problema, renunciamos aos direitos que já adquirimos e depois os Senhores

facilitam-nos a obtenção”  ̶  facilitam-nos não no sentido de favorecer  ̶  “garantem-nos um

espaço para nós podermos exercer a nossa atividade dentro do Parque, quando estiver o

processo todo licenciado”. Portanto, prescindiram daquilo que já tinham obtido. Eles também

têm  razão  de  queixa,  foi-lhes  garantido  uma  coisa,  eles  abdicaram,  até  porque

compreenderam que pudesse causar algum incómodo à vizinhança,  aceitaram mudar-se

para o outro lado e agora, provavelmente, até vão ficar sem uma coisa e sem a outra.---------

-----  Quero dizer que estas situações evitam-se e,  quando nós temos o projeto de uma

instalação de uma indústria, qualquer que ela seja, no Parque Empresarial do Casarão, não

basta aquilo que está no requerimento, que é a indicar o número de postos de trabalho,

etc… Nós temos que saber que tipo de empresa, as condições técnicas em que ela vai

laborar, qual é o projeto concreto para aquele lugar.” ----------------------------------------------------

 ----- Não havendo mais intervenções acerca deste ponto da ordem de trabalhos, o Senhor

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

aprovar por maioria com treze abstenções  a proposta lida pelo Senhor Engº. Hilário Santos.

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

-----  “Começo  por  realçar  o  bom  senso  aqui  manifestado  pela  Assembleia  Municipal

esperando, sinceramente, que o Executivo siga este bom exemplo em prol da defesa dos

interesses dos cidadãos.------------------------------------------------------------------------------------------

----- No seguimento do exposto, há pouco, pelo Senhor Presidente da Câmara, acerca da

ocupação dos terrenos nos lotes sessenta, sessenta e um, sessenta e dois e sessenta e três

no  Parque Empresarial do Casarão, cumpre-me apresentar a seguinte proposta, que visa
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essencialmente uma medida pedagógica e que sirva de exemplo para memória futura e que

querendo poderá ser subscrita pelos demais grupos municipais, eis a proposta:-----------------

-----  “Considerando os factos que têm vindo a público na comunicação social  relativos à

ocupação dos lotes sessenta, sessenta e um, sessenta e dois e sessenta e três do Parque

Empresarial do Casarão, pela empresa Socibeiral – Betão Pronto, Lda.----------------------------

-----  Considerando  o alarme social  causado  pela  instalação  de uma central  de  betão e

betuminoso nos referidos lotes do Parque Empresarial do Casarão.---------------------------------

-----Considerando ainda, o desconhecimento que existe na população acerca das diligências

que a Câmara Municipal de Águeda efetuou ou venha a efetuar para repor a legalidade, a

Assembleia Municipal de Águeda propõe à Câmara Municipal que, diligencie no sentido de

acionar  os  mecanismos  judiciais  competentes  por  forma  a  que  o  Município  venha  a

responsabilizar  as empresas Embeiral-Engenharia e Construção S.A. e Socibeiral-  Betão

Pronto, Lda. dos prejuízos causados pela invasão ilegal de terrenos do domínio municipal

no Parque Empresarial do Casarão, bem como para reposição dos referidos terrenos no

estado originário.”---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Drª. Ana, precisava de um esclarecimento porque, tanto quanto me lembro, a empresa

recebeu  do  Vereador  com  competência  delegada,  João  Clemente,  autorização  para

proceder a uma desmatação e, portanto, não será uma reposição integral do terreno como

se encontrava. Não sei como é que isso se traduzirá em termos jurídicos, mas a reposição

integral  não  se  deve  aplicar,  uma vez  que  havia  uma autorização.  Que,  atenção,  esta

autorização que foi dada não importa nenhum prejuízo para a Câmara Municipal porque,

naquela altura, a Câmara Municipal, se desmatasse e entretanto não avançasse a obra, a

Câmara Municipal não teria tido nenhum prejuízo. Penso que deve ser feita essa reserva”.---

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

----- “ Penso que também é clara pela leitura que faço aqui. ”que venha a responsabilizar a

empresa  Embeiral e a Socibeiral dos prejuízos causados pela invasão legal” quer dizer, ter-

se-á que provar os prejuízos.”-----------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Vão-me desculpar  ser  insistente  mais  uma vez,  mas acho que estamos a  discutir

coisas que são extremamente importantes para o nosso Concelho.----------------------------------

------ Não quero ser o homem dos cinco minutos, mas voltava a pedir mais cinco minutos

para nós podermos voltar a conferenciar porque é muito texto para poder...”----------------------

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

-----  “Sem  prejuízo  dos  cinco  minutos,  que  nos  levarão  certamente  a  clarificar  estas
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posições, há aqui uma questão que me deixa um pouco preocupada, nomeadamente no que

se refere ao sucesso futuro desta  eventual  ação que venha a  ser  instaurada e  que se

prende  precisamente  desde  logo  com  a  fundamentação  do  próprio  arquivamento  do

processo  crime, ou seja, se o próprio processo crime vem dizer que não há invasão da

propriedade privada, é porque, não havendo invasão, é porque houve consentimento, por

parte do Executivo Municipal, para utilização daquele espaço e sendo assim fico com algum

receio quanto ao sucesso que venha a ter esta ação judicial, mas certamente, também o

Executivo Municipal poder-nos-á ajudar a clarificar esta situação até porque, como eu há

pouco disse, entendo eu que, tendo esta empresa atuado efetivamente de forma abusiva,

invadindo  espaço,  invadindo  um  terreno  sem  que  lhe  tivesse  sido  dada  previamente

autorização para o fazer, não se perceberia como é que a Câmara Municipal ou o Executivo

da  Câmara  Municipal  continuaria  a  aceitar  negociar  com  esta  mesma  empresa,  mas

também confesso que às vezes já não sei,  se de facto essa autorização foi dada, em que

dimensão  ou com que extensão ou se efetivamente  não foi  dada como em tempos se

chegou  a  dizer,  mas  já  tanta  coisa  aconteceu  que  acho  que  nenhum  de  nós  sabe

exatamente o que é que se passou.”---------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Continuo  a  insistir  que  quem  leu  a  carta  percebe  o  âmbito  desta  proposta  e  eu

percebo-a bem. Senhores Deputados com certeza também perceberão, por isso penso que

aqui, no fundo, repor o que será possível repor e o que não for possível repor obviamente

que… percebe-se que é isso e é nesse sentido que vai.”------------------------------------------------

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

----- “ Primeiro uma pequena nota, porque é que está Socibeiral e Embeiral? A GNR quando

foi ao local identificou uma empresa que era a Embeiral, o técnico da Câmara foi ao local e

identificou uma outra empresa que era a Socibeiral, portanto, no auto da Câmara está uma

empresa, no auto da GNR está outra empresa.-------------------------------------------------------------

----- Esta ação é uma ação de acautelamento, do nosso ponto de vista, dos interesse do

Município porque nós não sabemos exatamente quais foram as respostas e os teores das

queixas existentes pelas outras partes, portanto, nós o que temos em tese é isto:---------------

----- Temos uma empresa que diz à Câmara, através de uma carta que a Câmara nos fez

chegar, que entrou abusivamente nos lotes municipais.--------------------------------------------------

----- A partir do momento que a Câmara não faça nada sobre isto, amanhã alguém, pode

chegar aqui em frente às escadas da Câmara, montar um quiosque para vender guloseimas

e também tem o mesmo direito, portanto, a Câmara tem que acautelar os seus interesses,

ainda que isto vos possa custar em termos municipais e em termos da relação com a própria
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empresa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Nós temos que perceber que temos que defender os interesses municipais e o bom

nome do nosso Município, Senhor Presidente.”-------------------------------------------------------------

----- De seguida o Senhor Presidente da Assembleia Municipal suspendeu a sessão, por

cinco  minutos,  conforme  o  solicitado  pelo  Movimento  Juntos,  findo  os  quais  foram

retomados os trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Sobre a proposta apresentada, cumpre-me aqui clarificar o seguinte, nomeadamente

sobre  a  questão  dos  prejuízos.  Esta  proposta  visa  claramente  o  seguinte,  visa  que  a

Câmara Municipal não fique aqui prejudicada nem onerada com qualquer conduta feita aqui

por estas empresas, pelo que, se houver alguma resolução consensual, entre o Município e

estas empresas, que não cause prejuízo aos cidadãos, naturalmente não se avançará com

uma ação judicial.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  No entanto,  sempre que seja  necessário  acautelar  os interesses dos cidadãos ou

acautelar uma possível indemnização por qualquer prejuízo causado, naturalmente que será

isto que visa esta proposta e portanto acionar os meios competentes.”------------------------------

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

-----  “Ante  o  esclarecimento  feito  pela  Drª.  Ana,  naturalmente,  ouvindo  com atenção  as

explicações que nos foram dadas pelo Senhor Presidente da Câmara, o Grupo Municipal do

CDS apoia e subscreve a proposta apresentada pelo Grupo Municipal do PSD, naturalmente

que vai votar a favor dela.”----------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, apenas para anunciar que o Grupo Municipal do PS também irá

subscrever esta proposta, irá obviamente votar favoravelmente a mesma.”------------------------

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

-----  “Depois da reunião que tivemos,  o Grupo Municipal  dos Juntos vai abster-se nesta

proposta.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----- Não havendo mais inscrições para intervir acerca desta segunda proposta apresentada

pela  Deputada  Ana  Rita  em  representação  do  Grupo  Municipal  do  PSD,  o  Senhor

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

aprovar,  por  maioria,  com treze abstenções do Grupo Municipal  do Movimento  Juntos,

aprovar a proposta.-------------------------------------------------------------------------------------------------

 -----  3.1 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal  para aprovação da

Fiscalidade do Município de Águeda para o ano de 2020; ------------------------------------------

----- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; -----------------------------------
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----- “Só para lembrar que uma vez mais apresentamos aqui a fiscalidade para o próximo

ano  nestes  termos,  em  que  privilegiamos  indiscutivelmente  as  famílias,  por  isso

apresentamos aqui uma proposta em que temos a mais baixa taxa que é possível aplicar do

IMI, zero ponto três, abdicamos ainda da taxa de IRS, dos zero vírgula cinco por cento,  que

corresponde ao Município e isentamos ainda, as taxas de direito de passagem nas diversas

atividades e serviços que têm direito a essas taxas.-------------------------------------------------------

-----  Dizer-vos somente que,  indiscutivelmente estas alterações e este programa foi  feito

sempre nos dois últimos aos do Executivo anterior, nós temo-lo mantido, mais difícil do que

fazê-lo num final de mandato é aguentá-lo durante um mandato inteiro, mas nós, sobretudo

com os investimentos grandes que estamos a fazer, estamos a manter essa promessa que

fizemos, porque foi indiscutivelmente e estamos bastante satisfeitos porque mesmo assim

conseguimos manter as contas da Câmara absolutamente controladas.----------------------------

----- Queria também dizer que apresentamos este pacote em conjunto, porque efetivamente

tem uma tradução clara  no nosso orçamento  e  portanto  podemos fazê-lo  em separado

porque de outra forma não seria possível é essa a única razão, não  há mais nada.-------------

------ A forma de votação podem fazê-la da forma que entenderem.----------------------------------

-----  Queria  aqui  reiterar  uma vez mais este esforço significativo  e a boa gestão que o

Executivo faz, para manter estes impostos que cobra aos cidadãos no mais baixo possível.”-

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

-----“Em  nome  dos  Deputados  da  Assembleia  do  Grupo  Juntos,  venho  congratular  o

Executivo pelas opções estratégicas e políticas que tem assumido ao longo dos últimos

anos, ao nível desta matéria, da fiscalidade.-----------------------------------------------------------------

-----  Reconhecemos  que  de  forma  a  garantir  o  desenvolvimento  sustentado  em todo  o

Concelho, o Município tem optado e bem, pela diminuição da carga fiscal, o que aliado a

outros fatores de competitividade torna este concelho uma opção aliciante estruturada para

famílias e empresas.------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Assim, destacamos algumas medidas que o Senhor Presidente da Câmara também já

aqui referiu.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  O  apoio  às  famílias  residentes  e  a  criação  de  condições  de  captação  de  novos

residentes e de investimento, através da aplicação da taxa mínima de IMI e a sua redução

em função do número de descendentes.---------------------------------------------------------------------

----- Há que salientar aqui também que Águeda é um dos poucos concelhos do litoral que

adota esta medida e um dos que adota há mais tempo, comparativamente à Comunidade

Intermunicipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Outra das medidas, é a fixação da taxa de zero por cento de participação do IRS de
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todos os residentes no concelho, medida que se encontra em vigor também desde dois mil e

quinze, portanto, mais uma vez uma política de continuidade.------------------------------------------

----- Com estas duas medidas o Município consegue apoiar, por um lado, as famílias com

menores rendimentos aliando estas políticas a outras, como por exemplo,  a ação social

escolar  e  por  outro  estimular  novas  famílias  a  fixarem-se  em  Águeda  dar  resposta  à

escassez da mão de obra e promover o desenvolvimento regional.-----------------------------------

----- Uma nova medida de continuidade é a proposta de manter a majoração da taxa de IMI

para os prédios urbanos devolutos e/ou em ruínas que decorre de uma preocupação clara

com a sustentabilidade ambiental e económica do Concelho.------------------------------------------

----- Sabemos que há um défice de casas em Águeda e um número significativo de prédios

em situação de ruína ou devolutos, pelo que se entende como favorável a adoção deste

instrumento  fiscal  para  inverter  a  tendência  e  fomentar  a  requalificação  urbana  em

detrimento da construção de novos fogos.-------------------------------------------------------------------

-----  Por  outro  lado,  urge  evitar  situações  de  degradação  da  imagem  urbana,  de

insegurança, de saúde pública e de especulação fundiária, logo é importante, direi, mesmo

crucial,  sensibilizar  os  proprietário  para  a  intervenção  ou  colocação  dos  prédios  em

mercado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O apoio ao empreendedorismo tem sido claro e é claro também pela não aplicação da

taxa de derrama em empresas com volume de negócios inferior a cem mil euros, bem como,

no inicio de funcionamento ou nos primeiros anos de vida das empresas. É claramente uma

medida  que  pretende  fomentar  o  empreendedorismo  e  o  setor  empresarial  pela

alavancagem e criação de novos negócios, novas ideias, novas startups e com isso novos

postos de trabalho.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- De forma a reforçar esta estratégia e como também já referiu o Senhor Presidente do

Executivo,decorrem outras três medidas no nosso entender fiscalmente positivas, a destacar

a não aplicação da taxa municipal do turismo, a isenção da taxa de ocupação do subsolo e

da taxa municipal de direitos de passagem.------------------------------------------------------------------

-----  Concordamos  que  com as  medidas  atrás  propostas  o  Município  poderá  apoiar  os

negócios tradicionais locais tão importantes numa lógica de proximidade ao cidadão e de

dinamização dos locais  onde estão inseridos,  bem como potenciar  um dos setores com

maior taxa de crescimento do concelho, o turismo.--------------------------------------------------------

-----  Sabemos que a taxa municipal  do turismo é uma via de obter receita sim, contudo

consideramos que os efeitos podem ser nefastos, quer ao nível do número de visitantes,

quer ao nível dos operadores turísticos, logo não poderemos estar em mais de acordo com

esta isenção.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Também não podemos esquecer que eventos, como já foi referido aqui, do senhor Pai

Natal ou do senhor que está vestido de vermelho, na baixa da cidade, é claramente um dos

eventos  que  promove  a  vinda  de  um número  elevado  de  visitantes  a  Águeda  e  visitar

claramente o nosso concelho.-----------------------------------------------------------------------------------

-----  Por  outro lado também não podemos esquecer  que as redes de comunicação  são

fundamentais, sendo imperativo que a taxa de cobertura das mesmas seja a maior possível,

já que o impacto ao nível das famílias é grande mas ao nível das empresas e atividades

económicas  é  absolutamente  decisivo  como  suporte  de  acompanhamento  e  de

desenvolvimento.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mas e contudo, há sempre um mas, para que a Autarquia consiga fazer uma gestão

eficaz das finanças locais precisa de receita, neste sentido, é crucial, também a nosso ver, a

par  da  aplicação  das  taxas  mínimas  de  IMI  e  de  IRS bem como de  outras  medias  já

enunciadas, se mantenha a aplicação das taxas máxima de derrama, para empresas com

volume de negócios superior a cem mil euros.--------------------------------------------------------------

-----  Sabendo  que  estamos  num  Concelho  claramente  de  cariz  claramente  industrial,

também sabemos que a maioria das empresas são PMES e que esta medida é aplicada

sobre os lucros das empresas, assim, torna-se crucial e economicamente mais justo que

apenas as empresas que geram volume de negócios superior a cem mil euros, paguem um

imposto que gerará certamente mais riqueza e mais desenvolvimento económico.--------------

----- Importa ainda salientar, no que respeita ao desenvolvimento económico do concelho de

Águeda,  todo  o  trabalho  desenvolvido  pela  Autarquia  e  destaque  aqui  duas  formas  de

captação de investimento, a captação de fundos de investimento estrangeiro, bem como as

parcerias e negócios decorrentes dos suas missões e contactos externos internacionais.-----

 -----  Pelo  exposto,  consideramos  que  a  proposta  da  Câmara  Municipal  no  âmbito  da

fiscalidade do Município para o ano de dois mil e vinte, é globalmente boa e promoverá com

certeza a melhoria da qualidade de vida das famílias Aguedenses”.----------------------------------

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

----- “ Apenas para saudar o facto do Executivo Municipal manter uma boa prática que vem

do passado, de facto a política fiscal levada a cabo no Município de Águeda, tem sido ao

longo dos anos, um exemplo para o país, nomeadamente no que se refere a opções de

maior relevo como são, a dedução do IMI, no caso das famílias mais numerosas, como são

a  exclusão  ou  a  não  retenção  do  IRS  e  por  isso  não  podemos  deixar  de  saudar  a

manutenção  e  a  continuidade  dessas  medidas  que  vêm  do  Executivo  anterior  ou  dos

Executivos anteriores.----------------------------------------------------------------------------------------------

----- No entanto, e não obstante isso ser indiferente, no que se refere ao sentido de voto, do
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Partido Socialista, por uma questão de cordialidade, solicitávamos que, não obstante esta

discussão ser feita em conjunto, se é possível fazer a votação em separado, por cada um

dos impostos?--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Para clarificar,  apresentava a proposta no sentido de que a votação fosse feita em

separado.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “No que respeita à fiscalidade de dois mil e vinte, o Grupo Municipal do CDS tem a dizer

o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O CDS defende, desde sempre, que ter uma fiscalidade mais baixa é um elemento

importante para a afirmação da competitividade do Município.-----------------------------------------

----- A fiscalidade mais baixa beneficia as famílias e a economia e favorece a captação de

novos residentes e a permanência dos que cá vivem, tal como já foi referido.---------------------

----- A proposta em apreço mantém a fiscalidade municipal nos níveis aprovados desde há

seis anos. É importante referir que, apesar de não haver agravamento das taxas e impostos

municipais, se prevê um aumento da receita fruto da melhoria da atividade económica, pelo

que a aprovação desta proposta não produz um efeito que tenha que ser compensado pelo

aumento de outras receitas ou pelo corte das despesas.------------------------------------------------

----- É positivo que se mantenha a redução do IMI para as famílias com crianças a cargo,

que  é  uma  medida  de  elementar  justiça,  proposta  pela  primeira  vez  por  mim,  se  me

permitem  a  falta  de  humildade,  enquanto  Vereador,  e  que  mereceu  o  apoio  do  então

Presidente Gil Nadais e da maior parte dos elementos do Executivo, com maioria PS, de

então. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- É positivo que o Município continue a abdicar da comparticipação de cinco por cento no

IRS em favor dos munícipes, dando assim pleno uso a uma alteração da lei do IRS que foi

proposta originalmente pelo Grupo Parlamentar do CDS.------------------------------------------------

----- Por isso, o Grupo Municipal do CDS vai votar a favor desta proposta de fiscalidade

Municipal e saúda o Executivo por estar a cumprir este compromisso. ------------------------------

----- No entanto, como já fiz noutros anos, volto a referir que há dois pontos desta proposta

que nos merecem reservas. -------------------------------------------------------------------------------------

-----  Nos termos da lei,  são considerados devolutos os prédio que durante um ano não

tenham  consumos  ou  contratos  de  água,  luz  ou  telecomunicações.  Discordamos

completamente da majoração do IMI para o triplo nos prédios considerados devolutos, que é

claramente desproporcionada, sobretudo quando se tem em conta que a majoração do IMI

para os prédios em ruínas é trinta por cento.---------------------------------------------------------------

----- Também repito o que tenho dito sobre a derrama Municipal: a derrama é uma taxa que
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incide sobre o lucro tributável das empresas, lucro esse sobre o qual já incide o IRC. A

proposta da Câmara mantém a isenção de derrama para as empresas com volume de

negócios  anual  inferior  a cem mil  euros,  mas,  na nossa opinião,  este limite deveria  ser

gradualmente aumentado até aos cento e cinquenta mil euros permitidos pela lei.---------------

----- É certo que, para as empresas com grande dimensão, o valor da derrama não traz um

efeito significativo, mas seria um beneficio importante para as micro empresas, que são, na

sua maioria, empresas de cariz familiar e com baixo volume de negócios e que, apesar da

sua pequena dimensão, contribuem para a manutenção das atividades económicas e do

emprego e que, em grande medida, se vêm sempre excluídas dos apoios e benefícios para

as empresas criados pelo Estado, e mesmo pelo Município, benefícios esses que tendem a

ser inteiramente absorvidos pelas empresas maiores.----------------------------------------------------

-----  Por outro lado,  o aumento do valor  de isenção de derrama constitui  uma forma de

alargar,  a todo o concelho,  um apoio efetivo às empresas que não estão localizadas na

cidade e que não são favorecidas pelas realizações levadas a efeito pela Câmara Municipal,

ao longo do ano.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Como se prevê que o crescimento da receita fiscal se mantenha ou que crie uma folga

orçamental, entendemos que essa folga deveria ser usada, gradualmente, para isentar de

derrama municipal todas as empresas com volume de negócios até cento e cinquenta mil

euros ou outro limite que seja estabelecido na lei.--------------------------------------------------------- 

----- Pese embora estas reservas, entendemos que a proposta de fiscalidade municipal para

o ano dois mil e vinte é globalmente positiva e merece a nossa aprovação.”----------------------

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

----- “Senhor Presidente da Câmara, já aqui venho por este assunto pela décima quarta vez,

mais uma vez não deu um sinal, era só zero virgula cinco por cento, era o sinal suficiente na

derrama. Porque é que temos tão bons impostos, são sempre maus imposto mas, impostos

tão bons mas, na derrama temos que ser sempre penalizados pelo máximo, não consigo

compreender, não aceito, por isso ainda bem que vamos votar ponto a ponto, neste ponto

votarei contra.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal esclarece que, ainda não se sabe se a

votação vai ser feita ponto a ponto uma vez que a proposta ainda não foi votada.----------------

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

----- “Senhor Presidente da Câmara, nós hoje trazíamos duas propostas para apresentar,

ponderamos e vamos deixá-las como recomendações.--------------------------------------------------

----- Atendendo à necessidade de criar, vou falar agora de IMI, atendendo à necessidade de

criar condições de fixação da população no concelho de Águeda, atendendo à necessidade
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aumentar a oferta habitacional no mercado do arrendamento, atendendo à necessidade de

incentivar a reabilitação urbana de forma consistente e abrangente, vem o Grupo Municipal

do PSD recomendar que, no próximo ano, o Executivo tenha em conta as propostas que

agora vai apresentar:-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Aplicar a isenção de IMI para prédios urbanos objeto de reabilitação, fora das ARUS, as

ARUS já estão previstas, pelo período de três anos, a contar do ano, inclusive, da emissão

da respetiva licença camarária.----------------------------------------------------------------------------------

----- Minorar em vinte por cento, a taxa de IMI aplicável a prédios urbanos arrendados para

habitação, conforme o numero sete, do artigo cento e doze do CIMI.--------------------------------

-----O que é que nós queremos que o Senhor Presidente aceite como nossa recomendação?

Que possamos ter um apoio efetivo ao arrendamento urbano, essencialmente à criação de

condições para o aumento da população no concelho de Águeda. Esta recomendação que

lhe  gostávamos  de  deixar  para  o  IMI  e  que  a  ponderasse  para  o  próximo ano,  sendo

naturalmente um imposto que vai colher a nossa votação positiva.-----------------------------------

----- Derrama:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Atendendo ao cenário macroeconómico que se avizinha e à necessidade de a Autarquia

reagir  antecipadamente  aos desafios  que o  mesmo trará,  atendendo  ao investimento  já

realizado no Parque do Casarão e à necessidade de auxiliar o esforço de localização de

mais indústria no mesmo, atendendo à necessidade de desenvolver novos polos industriais

de dimensão adequada que possam criar condições para a instalação de empresas e por

via disso fixação de população mormente nas freguesias do nosso concelho com infoco no

norte  e  em zona  serrana  do  mesmo,  atendendo  à  necessidade  de  fomentar  o  espírito

empreendedor das gentes de Águeda criando condições motivadoras para o aparecimento

de  mais  pequenas  e  médias  empresas  fundamentais  também para  reduzir  o  êxodo  do

capital humano mais jovem, vem o PSD recomendar o seguinte: -------------------------------------

----- Que possa ponderar a isenção da taxa da derrama durante os dois primeiros anos para

empresas  que  se  venham  a  deslocalizar,  sua  sede  social  e  a  direção  efetiva,  para  o

concelho de Águeda e cumulativamente criem e mantenham, no mínimo, cinco postos de

trabalho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A isenção  da derrama durante os dois primeiros anos para as empresas criadas no

Concelho,  desde que criem e mantenham também os mesmos cinco postos de trabalho

dependentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Por último, a redução de cinquenta por cento da derrama, para empresas que façam

investimentos no desenvolvimento da sua atividade empresarial, de valor igual ou superior a

um milhão  de  euros,  nos  dois  anos subsequentes  ao  investimento,  desde  que criem e
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mantenham, pelo menos, cinco postos de trabalho dependentes.-------------------------------------

----- Gostaríamos de deixar estas recomendações para o ano que vem, sendo certo que,

como o Senhor Presidente sabe, por princípio nós não somos favoráveis à vossa proposta

de aplicação de taxa máxima para a derrama, se o Senhor Presidente aceitar o repto que

lhe estamos a lançar, nós viabilizaremos a taxa da derrama com a nossa abstenção.”----------

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

----- “Relativamente a este assunto queria-me referir primeiro, antes de mais, relativamente à

questão  da  votação,  não  fazemos  questão  nenhuma  de  que  a  votação  seja  feita  em

separado  mas  queria  alertar  todos  os  Membros  da  Assembleia  de  que  naturalmente

qualquer alteração a esta proposta tem influencias diretas no orçamento porque a nossa

receita prevista está literalmente a contar com as isenções, as taxas mínimas e a taxa de

derrama que estamos a propor, quero deixar bem ciente essa questão.-----------------------------

----- Relativamente à proposta que o Dr. Carlos Almeida faz, estive com a máxima atenção

que  consegui  estar  e  deu  para  perceber  que  há  aqui  propostas  que  nos  parecem

interessantes de ver mas naturalmente precisamos de perceber qual é o impacto que isto

tem nas contas, assim, rapidamente não consigo perceber exatamente qual é, e também

imagino  que  o  não  terá  feito,  precisamos  de  ver  claramente  isso,  porque,  muito

sinceramente,  o  que  eu  me posso  disponibilizar  fazer  é  tentarmos  em conjunto  avaliar

essas questões e depois tomarmos as decisões que se impõem.-------------------------------------

----- Há um conjunto de situações que ouvi aqui que indiscutivelmente, do ponto de vista

teórico, agrada-me a ideia porque é claro, notório e sabido que nós defendemos uma baixa

fiscalidade,  agora, temos que perceber qual o reflexo que isto tem nas nossas contas e

percebermos até que ponto é que teremos que ir ou então estudarmos de que forma é que

podemos arquitetar essa situação, é só isso que estou aqui a dizer, é a única reserva que

deixo, acho que é de elementar bom senso e prudência.”-----------------------------------------------

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

-----  “  Temos  a  proposta  apresentada  pela  Drª.  Carla  Eliana,  relativamente  à  votação

individual dos vários impostos.”----------------------------------------------------------------------------------

-----  Colocada  a  votação  a  proposta  em  causa  foi  aprovada  por  maioria,  com  uma

abstenção do PS e treze votos contra do Grupo Municipal Juntos.------------------------------------

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

----- “Então irei dar o ponto 3.1.1 ao IMI; 3.1.2 ao IRS; 3.1.3 à Derrama; 3.1.4 Taxa municipal

de turismo; 3.1.5 Taxa de ocupação de subsolo do gás natural e 3.1.6 Taxa municipal de

direito de passagem.”----------------------------------------------------------------------------------------------

 ----- Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da ordem de trabalhos, o
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Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação,  tendo-se verificado que a Assembleia,

deliberou em relação aos pontos: -----------------------------------------------------------------------------

----- 3.1.1 - Proposta da Câmara Municipal para aprovação da Fiscalidade do Município de

Águeda para o ano de 2020, relativamente ao IMI, aprovar por unanimidade;-----------------

----- 3.1.2 - Proposta da Câmara Municipal para aprovação da Fiscalidade do Município de

Águeda para o ano de 2020, relativamente ao IRS, aprovar por unanimidade; ---------------

----- 3.1.3 - Proposta da Câmara Municipal para aprovação da Fiscalidade do Município de

Águeda para o ano de 2020, relativamente à Derrama, aprovado por maioria, com  com

seis abstenções e três votos a favor e do Grupo Municipal do PSD, com três abstenções do

Grupo Municipal do CDS, com quatro votos a favor e uma abstenção do Grupo Municipal do

PS e treze votos a favor do Grupo Municipal  Juntos; ----------------------------------------------------

----- 3.1.4 - Proposta da Câmara Municipal para aprovação da Fiscalidade do Município de

Águeda para o ano de 2020,  relativamente à taxa municipal de turismo, aprovar por

unanimidade; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 3.1.5 - Proposta da Câmara Municipal para aprovação da Fiscalidade do Município de

Águeda para o ano de 2020,  relativamente à  taxa de ocupação de subsolo do gás

natural, aprovar por unanimidade; --------------------------------------------------------------------------

------ 3.1.6 -Proposta da Câmara Municipal para aprovação da Fiscalidade do Município de

Águeda para o ano de 2020,  relativamente à  taxa municipal de direito de passagem,

aprovar por unanimidade; -------------------------------------------------------------------------------------

----- Neste momento, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal suspende a primeira

reunião da Quinta Sessão Ordinária, designando para continuação o dia 2 de dezembro de

2019, pelas vinte e uma horas, sendo que desta forma se consideram convocados todos os

membros presentes, pelo que, à uma  hora, do dia 30 de novembro de 2019 deram-se os

trabalhos por encerrados. ----------------------------------------------------------------------------------------
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Ata da segunda reunião da Quinta Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de

Águeda realizada em 2 de dezembro de 2019                                               

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

horas,  no  Salão  Nobre  da  Câmara  Municipal,  teve  lugar  a  segunda reunião  da  quinta

Sessão  Ordinária  da  Assembleia  Municipal  de  Águeda,  com  a  seguinte  Ordem  de

Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----1.1 – Ata da 2ª Sessão Ordinária, de 29 de abril de 2019;---------------------------------------

-----1.2 – Ata da 4ª Sessão Extraordinária, de 31 de maio de 2019; ------------------------------

-----1.3 – Ata da 3ª Sessão Ordinária, de 27 de junho de 2019.-------------------------------------

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

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

-----3.1  –  Análise  e  votação  da  proposta  da  Câmara  Municipal  para  aprovação  da

Fiscalidade do Município de Águeda para o ano de 2020; ------------------------------------------

-----3.2  – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal  para aprovação das

Grandes Opções do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal para o Ano de 2020; --------

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

Adenda ao Protocolo n.º 227/2016;--------------------------------------------------------------------------

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

revogação do Protocolo n.º 273/2018 e atribuição de apoio extraordinário;------------------

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

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

-----3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal  para aprovação dos

Espaços Cidadão nas Freguesias – Apoio ao Funcionamento;-----------------------------------

-----3.7 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Autorização Prévia da

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

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

-----3.7.1 – Celebração de Contrato de Aquisição de Serviços de Medicina no Trabalho.

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

da  proposta  da  Câmara  Municipal  para  aprovação  da  10.ª  Alteração  ao  Código

Regulamentar do Município de Águeda e sua Republicação;--------------------------------------
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-----  3.9 – Análise e tomada de posição da Assembleia Municipal de Águeda sobre o

Relatório da Auditoria do Tribunal de Contas ao Plano Municipal de Defesa da Floresta

Contra Incêndios e respetivo Plano Operacional do Município de Águeda;------------------

----- 3.10 – Análise e discussão da intenção do Município instalar uma central de Betão

e de Betuminoso no Parque Empresarial do Casarão (ponto aditado por solicitação do

Grupo Municipal do Partido Social Democrata);--------------------------------------------------------

-----  3.11  –  Apreciação  da  informação  escrita  do  Ex.mo  Sr.  Presidente  da  Câmara

Municipal de Águeda acerca da atividade municipal, bem como da situação financeira

do Município, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2 do artigo 25º, do Anexo I

da lei 75/2013 de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------------

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

Rodrigues Salvador e secretariado pelas Senhoras Secretárias Cristina Paula Fernandes

da Cruz e Daniela Carina Mendes. --------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia Municipal, pelas vinte e uma horas, declarou aberta a 2ª

reunião da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal.------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------ Filipe Joaquim Pinho Dias da Silva  – Juntos; -------------------------------------------------------

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

------ Emanuel Nuno Farinha da Silva – Juntos; ------------------------------------------------------------
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------ 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 Abrantes – PUF de Aguada de Cima; --------------------------------------------

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

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

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

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

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

----- Hugo Silva – Secretário da JF de Macinhata do Vouga; -------------------------------------------

----- Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira;----

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

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

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

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

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

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

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

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

----- João Carlos Gomes Clemente – Juntos – Vereador; ------------------------------------------------

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

----- António Manuel gama Duarte – PS – Vereador; ------------------------------------------------------

----- Antero Ricardo dos Santos Almeida  – PSD – Vereador; -----------------------------------------

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

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

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

e leal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Figueiredo,  também  o  Deputado  Manuel  Augusto  de  Almeida  Farias  comunicou  a

impossibilidade de comparecer pelo que em sua substituição estará presente o Deputado

Jorge Miguel Santos Melo; o Deputado Hilário Manuel Ferreira dos Santos  comunicou a

impossibilidade de estar presente pelo que em sua substituição estará a Deputada Maria de
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Fátima  Sampaio  Silva;  o  Deputado  Humberto  José  Tavares  Moreira  comunicou  a

impossibilidade de estar presente pelo que em sua substituição estará o Deputado Armando

Paulo  Galhano  que  também  comunicou  a  impossibilidade  de  estar  presente  sendo

substituído por Paula Cristina Lito Almeida que também comunicou a impossibilidade de

comparecer, sendo substituída por Filipe Joaquim Pinho Dias da Silva; a Deputada Maria

João  Marques  Tavares  também  comunicou  a  impossibilidade  de  estar  presente  sendo

substituída pelo Deputado Emanuel Nuno Farinha da Silva.--------------------------------------------

----- Na sequência da renúncia ao mandato do Senhor Deputado Paulo Tomaz, o Senhor

Presidente  da  Assembleia  deu  posse  à  nova  Deputada  que  se  encontrava  na  lista

imediatamente a seguir, Senhora Deputada Elisa Maria Pires de Almeida.-----------------------

-----------------------------------------------VOTO DE LOUVOR ------------------------------------------------

------ O Presidente da Assembleia, informa todos os presentes que deu entrada na mesa um

voto de louvor, subscrito por todos os Grupos Municipais, passando o mesmo a ser lido: -----

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

----- “Os Grupos Municipais, representados na Assembleia Municipal de Águeda, vêm nos

termos,  ao abrigo do disposto do artigo trigésimo terceiro,  do Regimento da Assembleia

Municipal de Águeda, apresentar o seguinte voto de louvor:--------------------------------------------

----- No passado dia trinta de novembro de dois mil e dezanove, foi escrita mais uma página

dourada do associativismo Aguedense, um feito fantástico que deve orgulhar a CERCIAG,

os seus órgão sociais, os seus cooperantes e amigos, bem como todos os Aguedenses.------

----- Decorreu em Guimarães o campeonato nacional de judo adaptado para atletas com

síndrome de donw, vulgue trissomia 21, Judão esta prova de elevado nível pois se tratou de

um evento mundial, contou com a presença de três atletas da CERCIAG, Paulo Lino, André

Vieira e  António Paulino. -----------------------------------------------------------------------------------------

----- Paulo Lino foi campeão mundial de sessenta e seis quilos, vencendo todos os quatro

combates disputados.----------------------------------------------------------------------------------------------

----- André Vieira foi campeão mundial de oitenta e um quilos, vencendo todos os quatro

combates disputados ----------------------------------------------------------------------------------------------

-----  António  Paulino  foi  vice-campeão mundial  de  oitenta  e um quilos,  venceu  três  dos

quatro combates disputados, só perdendo para o seu colega André Vieira.-----------------------

-----  Os resultados obtidos  dignificam o Paulo,  o André e  o  António  pela  excelência  da

performance, pela singularidade da conquista e pelo exemplo de esforço. -------------------------

-----  Dignificam  igualmente  uma  instituição,  a  CERCIAG  que  pontifica  no  panorama

associativo Aguedense, só com o trabalho dos seus diretores, dos seus colaboradores e dos
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seus  muitos  amigos  foi  possível  atingir  estes  resultados,  nomeadamente  no

desenvolvimento do judo adaptado, sendo atualmente uma referencia distrital e nacional.-----

----- Atendendo ao atrás referido, vêm os grupos municipais propor o seguinte:-------------------

----- Um – Que seja aprovado um voto de louvor aos atletas da CERCIAG, Paulo Lino, André

Vieira e António Paulino pelos excelentes resultados obtidos;------------------------------------------

----- Dois -  Que seja aprovado um voto de louvor à CERCIAG por todo o trabalho realizado

no  desenvolvimento  do  judo  adaptado,  tornando  esta  instituição  aguedense  uma  das

referências nacionais;----------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Três – Que seja  recomendado ao Executivo  Municipal  a atribuição  da medalha de

mérito Municipal ao Paulo, ao André, ao António e à CERCIAG a ser entregue nas próximas

comemorações do feriado Municipal de Águeda.”----------------------------------------------------------

 -----  Não havendo qualquer  intervenção relativamente ao Voto de Louvor,  foi  o  mesmo

colocado à votação tendo sido aprovado por unanimidade.-------------------------------------------

----- O Presidente da Mesa da Assembleia recordou que na anterior reunião desta quinta

Sessão Ordinária, o último ponto, da ordem de trabalhos, que foi tratado e votado foi o ponto

3.1 e o ponto 3.10 por antecipação, pelo que se iria passar à discussão, análise e votação

do ponto:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----3.2  – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal  para aprovação das

Grandes Opções do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal para o Ano de 2020; ---------

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

-----  “Senhor  Presidente,  estamos  aqui  a  apresentar  um  Orçamento  para  2020,  um

Orçamento  que  tem  algumas  diferenças  relativamente  a  alguns  anteriores,  como  não

poderia deixar de acontecer, para além de prosseguirmos com as políticas que trazemos e

alguns investimentos que temos em curso e que estão desde há muito tempo referenciados,

gostaria de relevar aqui algumas questões:------------------------------------------------------------------

----- Desde logo o forte investimento que nós fazemos com as juntas de freguesia, se já

éramos recordistas nas transferências agora fica mais longe alcançarem-nos, porque no ano

2020 propomos transferir nada mais nada menos que dois milhões quatrocentos e vinte e

um mil euros para as juntas de freguesia, transferências financeiras para as freguesias, isto

indiscutivelmente  ultrapassa  um  pouco  mais  de  um  milhão  e  oitocentos  mil  euros  que

tínhamos no ano anterior em cerca de seiscentos mil euros.--------------------------------------------

----- É uma forte aposta neste trabalho de colaboração com as autarquias que se encontram

mais próximas das populações e portanto queríamos realçar este facto.----------------------------
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----- Também o papel da educação que desde sempre relevamos como extraordinariamente

importante, é aqui que criamos o futuro e onde o Município se propõe investir  cerca de

quatro milhões e trezentos mil euros em toda a área da educação durante este ano.------------

-----  Um dos pilares e uma grande alteração a todos os planos anteriores é na área da

saúde, aqui propomos avançar com obras, tanto no hospital que estamos convencidos que

esta obra do hospital que como sabem o dono de obra será o Centro Hospitalar,  mas o

grande investidor é a Câmara Municipal, terá inicio muito em breve e no ano 2020 propomos

gastar uma parcela significativa.--------------------------------------------------------------------------------

----- Mas também no Centro de Saúde de Águeda, na Unidade de Saúde de Aguada de

Cima, na Mourisca e, se possível, iniciarmos também a construção em Travassô.---------------

-----  No âmbito do ambiente e conservação da natureza, destacar um forte investimento

nestas áreas relacionadas com a proteção do meio ambiente e conservação da natureza,

prevendo-se um investimento de cerca de três milhões e meio durante este ano, de salientar

os cerca de seiscentos mil euros que nos propomos gastar em 2020 na Pateira e ainda

outros  investimentos  no  âmbito  do  Life  Águeda  e  dos  Laboratórios  Vivos  para  a

Descarbonização, aqui queria chamar a atenção de que há alguns tempos ouvimos aqui

umas  vozes  discordantes  pelo  facto  de  a  Câmara  Municipal  não  ter  feito  parte  de  um

concurso com o Polis da Ria de cerca de quatrocentos mil euros, para dois municípios e

agora, já sozinhos, durante este ano estamos a propor cerca de seiscentos mil euros na

nossa Pateira que partilhamos com outros municípios, mas este investimento é feito pela

Câmara de Águeda.------------------------------------------------------------------------------------------------

----- No Parque Empresarial do Casarão, depois da aprovação da Declaração de Impacto

Ambiental é altura de avançarmos com as infraestruturas que faltam fazer na segunda fase

e também algumas da primeira fase, lembrava aqui que no  Parque Empresarial do Casarão

é muito mais o que falta fazer do que aquilo que lá está feito, em termos de infraestruturas,

mas muito mais largamente e nós no ano de 2020 vamos desde já avançar com a melhoria

dos acessos e com o avançar de concursos para a realização de infraestruturas. Prevemos

um milhão de euros para 2020 e cerca de três milhões e meio nos anos seguintes.-----------

----- Também a regeneração da cidade e das freguesias é um assunto que nos mereceu

toda a atenção naturalmente continuarmos as obras de regeneração da cidade, falta lembrar

aqui que já disse aqui na primeira parte desta Assembleia de que temos as obras do PEDU,

do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da cidade e neste âmbito temos cerca de

dois milhões de euros, onde faço ressalvar aqui as obras do parque de Alta Vila e de todos

os edifícios da zona do Adro e também as obras que ainda vão percorrer algumas das

artérias na zona da cidade e chamo a atenção, muito especialmente, para o acesso a partir
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do Ameal  para a zona da Marques de Castilho que vai  ser  regenerada e que estamos

absolutamente convencidos de que ficará muito melhor.-------------------------------------------------

----- Lembrar aqui também um investimento de cerca de novecentos mil euros que vamos

fazer em 2020 na área das freguesias, no âmbito da regeneração urbana das freguesias.----

----- Na rede viária do Concelho preveem-se investimentos em cerca de dois milhões e meio

de euros e estas obras percorrerão também todo o Concelho.-----------------------------------------

-----  O mercado municipal,  estamos absolutamente  convencidos  de  que  conseguiremos,

muito em breve, lançar o concurso e as obras prevê-se o início na primeira metade do ano

de 2020. Prevemos para 2020 uma verba de cerca de um milhão e trezentos mil euros neste

orçamento que depois poderá ascender a  cerca quatro milhões nos anos seguintes. ----------

-----  Também a Segurança e Proteção Civil  com grande realce para o ordenamento das

florestas onde prevemos gastar cerca de seiscentos mil euros.----------------------------------------

----- Depois temos verbas muito significativas e que abrangem uma fatia muito interessante

do nosso orçamento  que dizem respeito à ação social, à cultura e desporto e no fundo ao

associativismo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Vamos manter o AgitÁgueda, nos moldes que temos e prevemos um investimento de

cerca de setecentos mil euros.-----------------------------------------------------------------------------------

---- Também de salientar que a recolha e transporte de resíduos urbanos terão um custo

superior previsto muito à volta de um milhão e duzentos mil euros e terá aqui já o novo

concurso que estamos a fazer, Concurso Público Internacional e que nos faz prever para

breve mudarmos de concessionário, de prestador de serviços deste, serviço.---------------------

-----  É  um  Orçamento  que  tem  aqui  uns  traços  gerais,  só  para  realçar  um  esforço  e

sobretudo  algumas  novidades  que  o  vão  dando  como  um  orçamento  perfeitamente

adaptado às necessidades do Município.”--------------------------------------------------------------------

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

----- “No dia cinco de novembro de dois mil e dezoito, há mais de um ano, realizou-se uma

reunião do Conselho Municipal de Educação, do qual sou membro, em representação do

PSD.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Essa  reunião  destinou-se,  de  entre  outros  assuntos,  à  emissão  de  um  parecer

obrigatório acerca das Grandes Opções do Plano para o ano de 2019, corrente ano, na área

da juventude e com ela relacionada, tais como o desporto, a ação social e educação.----------

----- Na altura, nessa mesma reunião e ficou mesmo em ata, frisei o trabalho positivo deste

Executivo e desta Câmara em pontos concretos e a título exemplificativo, dei os exemplos

do caminho percorrido na ação social e no desenvolvimento do desporto adaptado.------------ 
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----- Todavia, nessa mesma reunião, referi que ao invés de programas pontuais de apoio à

população  jovem falta  no  nosso  Concelho  uma estratégia  global  aglutinadora,  por  isso,

nessa mesma reunião, apresentei uma proposta de criação de um plano municipal de apoio

à natalidade e de fixação de pessoas no nosso Concelho.----------------------------------------------

----- Parecia-me, tal como me parece agora, que estamos com uma população cada vez

mais envelhecida e com um número cada vez menor de população jovem a residir no nosso

Concelho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Em  resposta,  os  Senhores  Vereadores  referiram-me  que  existiam  números  que

contradiziam esta realidade e esta diminuição da população, nomeadamente no aumento do

numero  de pessoas inscritas na Unidade de Saúde de Águeda.--------------------------------------

----- Hoje, sabemos que tem existido um aumento da população idosa e uma diminuição da

população jovem.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na verdade, sabemos hoje e como está referido numa reportagem das últimas edições

da  Região  de  Águeda,  Águeda  é  o  terceiro  Município  da Região  de Aveiro  com maior

dependência da população idosa, só à frente Sever do Vouga e Anadia.---------------------------

-----  Em  números  referentes  ao  ano  de  2018,  em  comparação  com  o  ano  de  2001  e

relativamente  aos  dados  do  Instituto  Nacional  de  Estatística,  Águeda  tem  vindo

sistematicamente a perder população.------------------------------------------------------------------------

-----  Águeda  é  hoje  o  quarto  Município  da  Região  de  Aveiro  a  perder  mais  densidade

populacional  nos  últimos  dezoito  anos,  perdeu dez  habitantes  por  quilómetro  quadrado,

neste período.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Estes  números merecem,  por  todos  nós,  uma reflexão  profunda,  algo  que  já  tinha

alertado no passado e que inclusivamente outros membros dessa Assembleia já o tinham

feito, como o Dr. Miguel Oliveira.--------------------------------------------------------------------------------

----- Este problema estrutural, este desafio demográfico não pode ter da parte de nenhum

executivo uma atitude de resignação, não podemos ficar de braços cruzados quando existe

um problema estrutural.--------------------------------------------------------------------------------------------

----- Hoje discutimos as Grandes Opções do Plano para o ano 2020 e, mais uma vez, não há

nenhum ponto com a estratégia ou uma opção política clara para combater estes dados. -----

-----  Mais  uma  vez  o  Executivo  perdeu  uma  oportunidade  para  fazer  política  na  sua

verdadeira ascensão da palavra e apresentar uma solução para este problema estrutural do

nosso Concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Assim, venho mais uma vez, desta vez nesta Assembleia, lançar o repto urgente para

que este passe a ser um vetor estratégico desta Câmara Municipal.---------------------------------
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----- Não nos podemos resignar com um Concelho que continua a perder cada vez mais

habitantes, que continua a não fornecer oportunidades de trabalho para os mais jovens,

para os jovens mais qualificados, inclusivamente com um Concelho que não tem habitações

para acomodar os seus próprios jovens.----------------------------------------------------------------------

----- Inverter este declínio demográfico não se trata apenas de uma aprovação simplista de

um mero subsídio de apoio à natalidade, tem e deve ser mais do que isso.------------------------

----- Por isso o PSD lança hoje o repto para que este Executivo crie um plano de apoio à

natalidade, à família e ao desenvolvimento económico. Só assim com políticas transversais

a vários setores é que é possível combater este problema.---------------------------------------------

----- Combater este problema é falar em políticas de apoio à habitação, é falar em apoio ao

rendimento  jovem,  proposta  que  inclusivamente  a  JSD  de  Águeda  já  fez  chegar  ao

Executivo e que foi rejeitada por este, é falar em habitações a custos mais acessíveis do

que atualmente, quer para a população,  quer para os próprios investidores que queiram

construir.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Combater este problema é termos melhores transportes coletivos, principalmente dotar

o Parque Empresarial  do Casarão de transportes coletivos dignos,  este que parece ser,

neste campo, um dos maiores erros deste Executivo.-----------------------------------------------------

----- Combater este problema é também apostar nos acessos, nas vias de comunicação e

nomeadamente uma aposta clara na via Águeda Aveiro que está, parece, perdida no papel

apesar que o Senhor Presidente na última Assembleia ter dado algumas indicações sobre

isso, mas continua perdida no papel.--------------------------------------------------------------------------

----- Por último, combater este problema é apostar numa educação de excelência e não com

aqueles lados  que  temos vindo a assistir nas escolas de Águeda desde falta de material,

equipamentos  até  à  fraca qualidade  das  refeições  escolares.  É não  deixar  morrer  uma

escola de excelência como o Instituto Duarte Lemos. É apostar numa oferta diferente de

ensino  e  lutar  por  melhores  condições  para  um  crescimento  do  Polo  Universitário  em

Águeda.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Todos estamos de acordo relativamente à existência deste problema demográfico que

vem desde há muito tempo, não tem nada a ver com este Executivo, vem desde há muito

tempo, mas não nos podemos resignar e não resignar passa a olhar este problema de frente

e apresentar de uma vez por todas um verdadeiro plano de apoio à natalidade, à família e

ao  desenvolvimento  económico  e  este  combate  passar  a  ser  um dos mais  importantes

vetores estratégicos daqui para a frente.”---------------------------------------------------------------------

----- Isabel Cristina Correia Ferreira– PS; -----------------------------------------------------------------
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-----  “O  investimento  em educação  é  crucial,  um pilar  fundamental  do  crescimento  das

crianças e jovens onde a autarquia se constitui como parceira da comunidade escolar numa

questão que é também  fundamental para a fixação da população no nosso Município.--------

----- Neste campo, as linhas orientadoras do Município passam pela aposta na educação

digital  e  sito,  em dois  mil  e  vinte  projetos  inovadores  como o  Águeda  Educação  Mais,

associado  à  utilização  de  tecnologias  digitais  no  processo  educativo  irão  continuar,

melhorando e adaptando com as aprendizagens dos seus já três anos de funcionamento.----

----- No ano passado, estava orçamentada uma verba no valor aproximado de um milhão de

euros para o projeto Educação Mais até 2022.--------------------------------------------------------------

----- Assim sendo, já este ano foi celebrado um contrato de aquisição de recursos digitais,

formação e acompanhamento de continuidade do projeto, no valor de cinquenta mil euros

que vigorou até ao final do ano letivo de 2018/2019.------------------------------------------------------

----- Agora, no presente orçamento estão atribuídos oitocentos e quarenta e três mil euros

para  o  projeto  Educação  Mais,  para  aquisição  de  equipamento  informático,  transporte

ocasional e prestação de serviços nos próximos três anos.---------------------------------------------

----- Se o projeto Educação Digital e Educação Mais é uma solução ou um recurso, só o

Executivo e os responsáveis pelo projeto o poderão dizer, se for um recurso é demasiado

caro, se for uma solução, então tem que apresentar resultados que avaliem os três anos de

funcionamento, baseado em números e dados estatísticos fundamentais quando se discute

educação. Pode partilhar connosco esses resultados se eles existem?------------------------------

----- Estamos a apostar uma fatia significativa do investimento em educação num projeto que

deixa dúvidas, tanto quanto ao seu sucesso direto e indireto, quanto à sua aceitação por

parte da comunidade educativa, aspetos fundamentais para justificar um investimento tão

avultado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Se por  um lado  as  escolas  funcionam normalmente  independentemente  do projeto

Educação Mais funcionar ou não, como está acontecer este ano letivo, por sua vez a piscina

municipal necessita de obras para poder funcionar em pleno e poder responder à procura

por parte dos munícipes, uma vez que muitos se encontram em lista de espera para aulas

de  natação,  especialmente  crianças.  Foi  alocada  alguma  verba  para  este  efeito?  Que

soluções tem para a piscina municipal?-----------------------------------------------------------------------

-----  Também os  alunos  da  escola  Fernando  Caldeira  esperam pela  construção  de  um

coberto para se abrigarem da chuva, na entrada e saída do edifício escolar.----------------------

----- Para além disso é necessário dar resposta à falta de espaço nas salas de alunos do

primeiro  e  segundo  ciclo,  completamente  sobre-lutadas  quando  chove.  Para  quando

podemos esperar estas obras?”---------------------------------------------------------------------------------
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----- Carla Eliana da Costa Tavares – PS; ------------------------------------------------------------------

----- “De facto a intervenção do Deputado Paulo Veiga acabou por nos remeter aqui para um

tema que ainda há pouco era aqui  abordado em Águeda,  aquando de uma conferência

sobre a economia social e que se falava também sobre os efeitos que tem na sociedade as

políticas sociais e isso também acabou por nos remeter para a questão da população e do

aumento e diminuição da população.--------------------------------------------------------------------------

----- Na altura, e porque fiz uma intervenção nessa conferência, abordei uma questão que

acho  que  tem sido  essencial,  que  alguns  municípios  já  começaram a  olhar  para  ela  e

gostava de ver também esse aspeto mais claro em Águeda e isso não tem sido possível.-----

----- Com efeito, hoje em dia, e nós temos verificado isso, um dos maiores problemas de

Águeda é mesmo o problema da habitação e talvez um dos maiores problemas para que em

Águeda não se fixem o número de jovens famílias que nós desejávamos que se fixassem

tem precisamente a ver com a fraca ou pouca habitação que existe e a que existe por vezes

é a preços que não estão ao alcance da maior parte das famílias.------------------------------------

----- Este deve ser desde logo o primeiro tema e é com alguma tristeza que ouvimos aqui

também o  Senhor  Presidente  falar  aqui  sobre  uma série  de  novidades  para  o  próximo

orçamento, mas não ouvimos falar sobre algo que foi ainda agora há dias apresentado que

tem a ver com suposto plano municipal de apoio à habitação e de facto essa era uma das

questões que gostava de fazer ao Senhor Presidente, porque foi agora, há pouco tempo,

anunciado esse plano municipal, é sabido que a habitação é um  dos maiores problemas do

nosso Concelho,  porque nós quando falamos de apoios à natalidade às vezes temos a

tendência de achar que basta dar mais subsídios às crianças que nascem, que basta dar

uma  licença  de  parentalidade  por  mais  tempo,  não  e  posso  afirmá-lo  com  alguma

segurança,  foi  um assunto  que  durante  os  últimos  quatro  anos  abordei  e  estudei  com

alguma profundidade.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Os  problemas  da  natalidade  têm  a  ver  essencialmente  com  os  problemas  dos

rendimentos, têm a ver essencialmente com a segurança, com as perspetivas de futuro das

famílias, sobretudo as famílias mais jovens.-----------------------------------------------------------------

----- Hoje em dia as pessoas têm menos filhos e as que têm filhos, têm filhos cada vez mais

tarde porque custa e demora muito mais tempo a estabilizar a situação económica de uma

família, sobretudo aqueles que estão no início de vida e a forma de ajudar as famílias e as

jovens famílias essencialmente, a poderem projetar o seu futuro com mais clareza e com

mais  segurança  e  também  dando-lhes  a  possibilidade  de  ter  os  filhos  que  desejam  é

precisamente dar-lhes essas condições e essas melhores condições de vida.--------------------
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----- Essas melhores condições de vida começam desde logo com melhores rendimentos de

trabalho e depois, obviamente, com habitação condigna.------------------------------------------------

----- O que é que acontece quando os rendimentos não são suficientes e a habitação que

existe é muito cara? Temos um problema por resolver e é um problema que deve ser olhado

cada vez de forma mais séria por todos os municípios,  pelo país desde logo,  e depois

também para além do país, deve ser um problema encarado de forma séria por cada um

dos municípios e sobretudo em Águeda que acho que esse é um problema sério que o

nosso Concelho enfrenta.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Por isso Senhor Presidente, isto para lhe perguntar, e tendo sido há pouco tempo falado

e apresentado esse  futuro  plano  estratégico  de  apoio  à  habitação  para  o  Concelho  de

Águeda, não tendo o Senhor Presidente da Câmara feito, certamente por lapso, qualquer

referência a esse mesmo plano, gostava que nos falasse, um bocadinho, sobre quais são as

intenções, quais são só projetos que a Câmara Municipal tem para essa estratégia? Até

porque,  hoje  em  dia,  as  pessoas  quando  escolhem  um  concelho  para  viver,  não  só

procuram desde logo a questão habitacional,  mas depois também, aquilo que já aqui se

falou e o Senhor Presidente aí sim referiu nas apostas do próximo orçamento, que tem a ver

com a oferta ao nível da educação, oferta ao nível da saúde mas também cada vez mais as

pessoas procuram a oferta  ao nível  da ação social,  não só ao nível  das  crianças mas

também cada vez mais, não só ao nível dos adultos e sobretudo daqueles mais velhos.-------

-----  Uma das coisas  que tem sido também levado a  cabo por  alguns municípios,  e  eu

também noutras circunstâncias já  aqui  abordei  essa situação,  tem a ver com os planos

estratégicos  da  ação  social,  e  até  em  tempos  se  falou  sobre  a  necessidade  ou  a

possibilidade de haver uma carta social para os concelhos, sei que no Concelho de Águeda

não é isso que está a ser feito, está a ser elaborado um documento com essa informação?

Mas  também gostava  de  saber  Senhor  Presidente  o  que  é  que  está,  com  que  é  que

contamos, o que é que existe?----------------------------------------------------------------------------------

----- Se um jovem casal quiser vir viver para Águeda e quiser fazer uma consulta no site da

Câmara para saber quais são as ofertas ao nível da educação que o Concelho dispõe, quais

são as ofertas ao nível da ação social,  dos apoios sociais que o Concelho dispõe,  se é

possível obter de forma simples essa mesma informação?----------------------------------------------

-----  Depois  perguntava-lhe  também,  porque  o  Senhor  Presidente  falou  dos  fortes

investimentos nas juntas de freguesia, no próximo ano, gostava de saber e porque presumo

que terá conhecimento, quais são os grandes projetos? Porque se vai haver investimento,

se vai haver dinheiro que vai ser distribuído certamente que já terá conhecimento de quais

são  os  projetos  que  as  juntas  de  freguesia  pretendem levar  a  cabo  com esse  mesmo
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dinheiro. Por isso também gostava que nos dissesse quais são os projetos de futuro? Quais

são  os  tais  melhoramentos  que  com  certeza  já  estarão  concretizados  com  os  quais

poderemos contar no próximo ano?----------------------------------------------------------------------------

----- Para terminar, perguntava-lhe também em que é que se consubstanciará esta despesa

dos seiscentos mil euros na Pateira, qual é o tipo de intervenção que se está a programar e

a projetar fazer?-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Aproveitando, para não ter que voltar cá, e porque é aqui, neste ponto, que também

discutimos o mapa de pessoal.----------------------------------------------------------------------------------

-----  Como sabem,  ao longo  dos  últimos  três  anos,  foi  levado  a  cabo  um dos  maiores

programas  de  regularização  de  vínculos  precários  na  administração  pública,  vulgo

PREVPAP,  já  há  tempos  lhe  perguntei,  a  resposta  não  foi  muito  concisa,  mas  volto  a

perguntar-lhe  Senhor  Presidente,  quantos  trabalhadores  é  que  a  Câmara  Municipal  de

Águeda  vinculou  através  do  PREVPAP?  Quantos  trabalhadores  existem  na  Câmara

Municipal  de  Águeda  a  recibos  verdes?  E  quais  são  as  tarefas  que  esse  mesmo

trabalhadores  desempenham?  Se  não  conseguir  dar-me  essa  informação  hoje  aqui

verbalmente, aproveitava para solicitar  que fosse enviada posteriormente, por via e-mail,

quais são esses contratos, já agora também acompanhados dos respetivos cadernos de

encargos para aferir se de facto foram ou não foram regularizadas todas as situações de

vínculos precários que estando com trabalho temporário, estão na verdade a fazer face a

necessidades permanentes.”-------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Para mim falar de Orçamento é falar de obras e da sua realização, pois eu, ao contrário

de alguns dos meus ilustres colegas aqui presentes, não tenho conhecimentos técnicos para

avaliar em todo o seu rigor o dito sujo Orçamento.---------------------------------------------------------

-----  Por  isso  Senhor  Presidente,  espero  que  o  próximo  ano  seja  de  concretização  de

algumas dessas obras que tanto a minha Freguesia anseia e deixe-me recordar-lhe, por

exemplo, alguns  asfaltamentos das muitas ruas da nossa Freguesia, por exemplo, a rua

das Vergadas, rua da Proa do Barco, da Assentada, da Cilha, das Laceiras, das Cavadas,

etc. Por favor, Senhor Presidente não deixe que estas ruas se transformem em mais umas

quantas Canadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Entretanto, há mais uma quantas obras que gostava de ver executas ou finalizadas,

como por exemplo, o Complexo Desportivo do Passal, o alargamento do cruzamento da rua

do Meio com a rua das Cavadas, em Casal d’ Álvaro, as casas de banho da Pateira.-----------

----- Já agora, Senhor Presidente, falando na Pateira, certamente que já reparou no belo

espetáculo que está na Pateira, penso, Senhor Presidente que será a altura ideal para o
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Senhor pensar em repor um subsídio que em tempos era atribuída às Juntas confinantes

com a Pateira, pois certamente terão que ser elas, mais uma vez, a resolver o problema,

precisando para isso de algum recurso financeiro.---------------------------------------------------------

----- Para finalizar, Senhor Presidente gostava de lhe chamara a atenção de um aspeto, para

quando a finalização e a abertura do Centro Interpretativo do Arroz?--------------------------------

----- Estes e outros assuntos preocupam-me e acho que também o deviam preocupar, pois o

tempo está a passar e a concretização a demorar”.------------------------------------------------------- 

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

-----  “Antes de mais,  duas notas prévias.  Uma para agradecer  a intervenção do Senhor

Presidente  na Assembleia  Municipal  para que o Executivo  prestasse,  em tempo útil,  as

informações que lhe são pedidas. Muito obrigado pela sua intervenção Senhor Presidente, é

importante.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Outra para dizer que fico agradado com as intervenções que aqui ouvi dos Grupos

Municipais do Partido Socialista e do Partido Social Democrata sobre um assunto pelo qual

tenho manifestado preocupação, há bastante tempo, e que tem a haver com, por um lado, a

perda de população e, por outro, com o envelhecimento da população do nosso Concelho.---

-----  Foram  abordados  aqui  aspetos  que  são  extremamente  importantes,  desde  logo  a

habitação.  São  aspetos  complementares,  porque  nós  não  vamos  encontrar  uma  única

solução, uma “bala mágica”, para resolver problemas tão importantes como este. --------------

----- O que é dramático nos dados que nos são associados é que não se encontra neles

qualquer perspetiva de melhoria ou de redução do ritmo, tanto da perda populacional como

do envelhecimento, embora haja algumas flutuações na taxa da natalidade, mas que são tão

imprevisíveis que se torna impossível,  sequer,  obter qualquer  espécie de tendência com

uma  linearidade  aceitável.  A  variação  é  complexa,  depende  muito  mais  de  fatores

económicos do que de outros fatores. ------------------------------------------------------------------------

-----  Temos a acompanhar esta evolução,  uma evolução que tende a colocar o primeiro

parto numa idade cada vez mais avançada. E todos estes fenómenos são fenómenos que

são comuns ao resto do País, o problema é que atingem uma dimensão particularmente

profunda e grave em Águeda.------------------------------------------------------------------------------------

----- Só queria deixar aqui duas reflexões sobre este tema.--------------------------------------------- 

-----  Em  primeiro  lugar,  é  que  o  declínio  populacional  em  Águeda  não  é  exatamente

coincidente, mas a inversão da tendência de crescimento populacional iniciou-se quando foi

feita a abertura da autoestrada Lisboa-Porto, no seu trajeto completo atual.-----------------------

----- O que marca a decadência de Águeda, enquanto Concelho, em termos populacionais, é

sobretudo tornar-se periferia, quando antes era central na via estruturante do País, que era
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a antiga Nacional Um e passou a ser a autoestrada A1. E sobre isso, curiosamente hoje

estive a ler uma ata do estatuto de Direito de Oposição, de dois mil e treze, em que, a

propósito da ligação à autoestrada, eu dizia que o Município devia aproveitar o PIMTRA,

estudos  que  estavam a ser  feitos  no  âmbito  do Plano  de Mobilidade  e  Transportes  da

Região de Aveiro, para fazer valer as suas pretensões, mas que de qualquer forma, para o

Município, sem desprezar a importância da ligação Águeda-Aveiro, se essa ligação Águeda-

Aveiro não comportasse uma ligação em Mamodeiro, seria até preferível que o Município

não tivesse uma ligação tão rápida a Aveiro, desde que tivesse um acesso mais rápido à

autoestrada pelo sul, nomeadamente em Amoreira da Gândara. -------------------------------------

----- Fala-se da construção das duas coisas, o que seria ótimo para nós. Uma ligação à

autoestrada  pelo  centro,  nomeadamente  ali  na  zona  de  Mamodeiro  e  que  permitisse,

complementarmente, uma ligação mais rápida a Aveiro, e, simultaneamente, ter um melhor

acesso a sul,  aí  já  não necessitando de grande obra por parte do Município,  mas pela

simples existência de um nó de ligação a sul na zona de Anadia.-------------------------------------

-----  A  habitação é efetivamente um dos principais  problemas que tem o Município.  Ele

entrava a fixação da população,  mas também há outro fator que é concomitante com o

declínio  da  população  em  Águeda  e  sobretudo  com  um  declínio  particularmente

preocupante: eu já aqui chamei a atenção para ele, penso que mais do que uma vez, uma

delas  até  com piada:    é  que  o  Município  perde  população,  mas perde especialmente

mulheres  em  idade  fértil.  As  mulheres  em  idade  fértil,  convencionalmente,  em  termos

estatísticos, são definidas entre os quinze e os quarenta e nove anos. É demasiado largo,

um  termo  demasiado  lato,  mas  aquilo  que  efetivamente  acompanha  a  tendência  é  a

melhoria da escolaridade da população, e sobretudo da população feminina, porque hoje,

em termos gerais,  a  escolaridade  feminina  ultrapassa  até  a  escolaridade  masculina  em

termos  de nível  educacional.  E  nós fizemos um progresso muito  importante  no país,  e

também em Águeda, no que respeita à escolaridade, ao nível do décimo segundo ano e ao

nível da educação superior, e o problema que nós temos é este: as nossas jovens, aquelas

que  vão  frequentar  o  ensino  superior,  saem  de  Águeda,  encontram  oportunidades  de

desenvolver a sua profissão, na sua área específica de formação elevada, e provavelmente,

depois não vão encontrar em Águeda quem as empregue. ---------------------------------------------

-----  Esta é uma ilação que nós podemos tirar  dos números,  mas que depois  podemos

verificar se é assim ou não, procurando a resposta em análises específicas no terreno. -------

----- Mas dá-me a sensação que este pode ser um dos problemas. E uma das formas de o

resolver é incentivando a fixação de, e isto, naturalmente, em articulação com as entidades

que representam o empresariado,  a fixação de indústrias e de empresas que empreguem
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preferencialmente mulheres em idade jovem, com formação superior e, naturalmente, com

capacidade  para  pagar  aquilo  que  está  dentro  das  suas  expetativas.  Caso  contrário,  o

grande problema de Águeda será que é vítima do seu próprio sucesso. ----------------------------

----- Aqui já foi dito que é importante alargar também o Polo Universitário que aqui temos. É

importante  termos  mais  alunos,  sobretudo  vindos  de  fora,  mas  também  os  de  cá,  e

aumentar essa oferta. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mas se tivermos uma boa ligação, tanto a Coimbra como a Aveiro, grande parte desse

problema acaba por se resolver.--------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente, em relação ao Orçamento o Senhor Presidente muitas vezes disse,

aliás o Grupo Municipal Juntos também e nas suas campanhas eleitorais isso foi repetido,

que aquilo que pretendia fazer era uma continuidade do trabalho que tinha vindo a ser feito

pelo anterior Executivo.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----Senhor Presidente uma pergunta que lhe deixo é saber, durante o seu mandato, quantas

luminárias  LED,  pode  dizer  aproximação  em  ordem  de  grandeza,  quantas  luminárias

convencionais foram substituídas por luminárias LED?”--------------------------------------------------

----- Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira; -

----- “Ouvi aqui a apresentação do Orçamento por parte do Senhor Presidente da Câmara e

ele falou que iria transferir mais seiscentos mil euros para as juntas de freguesia.---------------

-----  Senhor  Presidente  da  Câmara  é  enfermeiro  mas,  nos  números,  penso  que  tirou

engenharia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Uma parte do dinheiro que o Senhor transfere para as juntas de freguesia é através da

delegação de competências que já vinha de trás e compete à Câmara Municipal fazer mas

que o Senhor paga-nos a nós, noventa dias depois de nós executarmos o serviço, e a um

custo muito mais reduzido do que o que o Senhor iria pagar se contratasse lá fora e sabe

disso, tanto que nós já falamos nisto muitas vezes.--------------------------------------------------------

-----  Depois,  há  uma  parte  também  do  dinheiro  que  é  transferido,  que  é  através  da

celebração  de  protocolos  de  transporte  que  também  são  serviços  que  nós  juntas  de

freguesia prestamos à Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------------

-----  Este  ano,  fruto  da  vossa  incapacidade,  realizar  as  obras  no  âmbito  do  orçamento

participativo,  o Senhor  pegou num bolo,  não sei  dizer  ao certo,  se foram quatrocentos,

quinhentos ou seiscentos mil euros, mas o Senhor poderá precisar com melhor exatidão do

que eu, mas o Senhor pegou neste bolo destas obras do orçamento participativo e passou-

as para nós fazermos e agora está a dizer que está a dar mais dinheiros para as juntas de

freguesia,  será que percebi bem? Penso que sim, porque dinheiro a mais efetivamente,

como o Senhor gosta de dizer, é “nicles” ---------------------------------------------------------------------
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----- A única coisa que nos pode passar a mais e que pode efetivamente dizer “eu transferi

mais dinheiro para as juntas de freguesia” é se transferir através de apoios ou de contratos

interadministrativos.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ora, de que forma explicar isto para que toda a gente perceba.----------------------------------

-----  O que são os apoios e o que são os contratos interadministrativos? É todo aquele

dinheiro que o Senhor dá às juntas de freguesia para elas fazerem obras, todo o resto são

prestação  de  serviços  que  nós,  juntas  de freguesia,  fazemos à  nossa   população  mas

competências que não nos competem a nós, juntas de freguesia, penso que estou a falar

bem, já tenho dez anos de experiência nisto, mal de mim se não sei o que  estou a dizer.-----

----- O que quero que o Senhor me responda é, quanto é que o Senhor irá dar a mais para

as juntas de freguesia do nosso Concelho em apoios e contratos interadministrativos? Esta

é a minha pergunta.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Depois,  diante  de tanto  apagar  de  luzes  que  vi  no  nosso  Concelho,  fui  ver  se  no

Orçamento o valor da iluminação também iria descer, não desceu. O que suponho é que

uma parte  então,  do apagar  das luzes  que  saiu  das  freguesia  há-de  ter  passado  para

algures, não sei se para a iluminação de Natal, não sei se para o centro da cidade o que é

certo é que em Águeda vejo mais uma série de postos com iluminação leds e eu na minha

freguesia não tenho nenhum, esta é a leitura que faço do seu Orçamento.-------------------------

----- O Senhor concorreu à Câmara Municipal de Águeda e prometeu mais dinheiro às juntas

de freguesia, foi isso que o Senhor prometeu.---------------------------------------------------------------

----- Dois anos já se passaram do seu mandato, já vamos a meio, ainda não vi na minha

junta de freguesia uma única estrada alcatroada feita do seu mandato, do mandato anterior,

ainda no ano passado concluíram algumas do seu, do qual já leva dois anos, ainda não vi

nenhuma,  espero  que  elas  cheguem  em  breve  porque  já  lhe  enviei  vários  e-mails  a

perguntar  quais  seriam  as  ruas  e  a  pedir  muitas  ruas  também,  o  Senhor  na  última

Assembleia falou aqui das ruas do Bairro, salvo erro, foi a número um e a número dois a

qual agradeço, já lhe pedi imensas vezes que essas ruas fossem alcatroadas, mas pedi-lhe

mais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Penso que casas que não tenham alcatrão à porta, e são muitas no nosso Concelho,

deveriam ser todas alcatroadas e deveria ser uma prioridade da Câmara Municipal, não é

justo  que nenhum cidadão  Aguedense  tenha a  rua da porta  da sua casa com falta  de

alcatrão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Queria saber que ruas efetivamente o Senhor vai alcatroar? Onde estão essas tais

iluminações a mais fruto das iluminações a menos? E aquela resposta que estou à espera

é, vai haver mais dinheiro para apoios e para contratos interadministrativos? Que é esta
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rubrica de onde deverá vir mais dinheiro para nós todos Presidentes de Junta podermos

fazer  um  bocadinho  mais  e  que  era  essa  a  nossa  expetativa  aquando  da  sua  vitória

eleitoral.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Antes de mais, chegou-me que o nosso colega Hilário Santos não pode estar presente

por motivos de saúde e queria daqui endereçar-lhe o meu desejo de rápidas melhoras.--------

----- Queria começar a minha intervenção também dizendo que fui convocado à última da

hora e não tive tempo de preparar um texto se calhar devidamente estruturado, mas ainda

assim do que pude ler  do Plano e Orçamento,  há aqui  alguns aspetos que gostaria de

perguntar ao Senhor Presidente da Câmara qual é que é  a estratégia no futuro próximo, do

próximo ano? Vi com bastante satisfação que foi feita a requalificação do rio Cértima e fico

muito feliz por isso.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Queria aqui apelar ao Senhor Presidente da Câmara, aos Senhores Deputados de algo

que tenho vindo a chamar a atenção desta Assembleia que é o estado calamitoso em que

se encontra o rio Marnel,  o estado calamitoso em que se encontra a zona envolvente à

ponte  romana,  não  é  que  seja  invejoso,  mas  se  o  lado  sul  do  Concelho  houve  esta

preocupação e bem, eles é que estão bem e do lado norte nós é que infelizmente estamos

mal e portanto não é por falta de alertas ao Senhor Presidente da Câmara que esta situação

não se resolve e queria, se fosse possível, como é óbvio, um esclarecimento porque daquilo

que li no Plano não vi alusão nenhuma em relação a esta matéria.-----------------------------------

----- É também algo que venho reivindicando há muito tempo e que também não vi neste

Plano, que é o estado também degradante em que se encontra a estação arqueológica de

Lamas do Vouga, foi sujeita a uma intervenção inicial que pôs a nu todo o seu património  e

que neste momento está entregue a ela mesma, pensando eu, com parcos conhecimentos

nesta matéria, que a erosão irá acabar por destruir todo aquele património valioso e que não

está devidamente assegurado nem está a ser devidamente aproveitado e mostrado aos

milhares de pessoas que nós trazemos a Águeda através do AgitÁgueda, através do pai

Natal, através de tudo isto que vêm a Águeda e depois acabam por se esvaziar nos chapéus

deixando por conhecer todo o nosso vasto património.---------------------------------------------------

----- Tive também oportunidade de ver que no referido Plano houve a possibilidade de todos

os Senhores Vereadores do Executivo poderem expressar aquilo que pretendem fazer para

o futuro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Entristece-me o facto, pese embora que não tenha pelouros atribuídos, foram eleitos

pelos nossos cidadãos de Águeda, têm um apalavra ativa nas reuniões do Executivo e por

conseguinte acho que faria todo o sentido que pudessem expressar nesse dito documento
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as propostas que têm vindo a fazer ao longo do mandato e certamente têm ideias para que

as mesmas fiquem registadas  e  depois  a  população  possa  então  avaliar  as  ideias  dos

Vereadores da oposição em detrimento das ideias do Executivo e o porquê de elas não

serem depois devidamente valorizadas em situações de estratégia política para o futuro.-----

----- Temos visto, nos últimos dois anos, o caos em que a cidade está, é verdade que  está a

ser requalificada,  é verdade que as ruas estão a ficar bonitas mas gostaria de ver esta

requalificação assente numa coisa que a lei exige que é o Plano Municipal de Segurança

Rodoviária,  na  última  Assembleia  vi  aqui,  alguns  colegas  Deputados  fazerem alusão  a

passadeiras, semáforos e afins. Isto está tudo previsto, isto está tudo devidamente definido

neste  Plano Municipal de Segurança Rodoviária se nós o tivéssemos implementado cá em

Águeda,  portanto  acho  que  antes  de  iniciarmos  esta  requalificação  deveríamos  ter

estruturado o referido Plano, não só na cidade mas em todo o Município, porque aquilo que

nós vemos é uma anarquia total no que toca à segurança rodoviária.--------------------------------

----- Não vejo e gostaria de perguntar ao Senhor Presidente da Câmara se por ventura há

alguma  estratégia  para  o  futuro  relativamente  a  esta  matéria  porque  vejo  de  forma

continuada  umas  passadeiras  são  altas,  outras  passadeiras  são  baixas,  umas  têm

sinalização  vertical,  outras  não  têm  sinalização,  umas  têm  horizontal,  umas  são  em

paralelos, outras são em alcatrão e isto nota que é um Concelho completamente anárquico

em  que  cada  um  vai  fazendo  a  coisa  a  seu  gosto  e  tanto  quanto  sei,  estão  aqui  os

Presidentes de Junta, perdoem-me e corrijam-me se estiver errado, penso que esta é uma

competência da Câmara Municipal que por sua vez vai delegando nas juntas de freguesia,

penso que delegando isto que o deveria fazer de forma devidamente estruturada.---------------

----- Foi também um problema enormíssimo, o problema do lixo, pelo menos no último ano,

acho que à mulher de César não basta parecer há que o ser, nós não podemos reclamar e

reclamar quando a empresa do lixo, quando depois nós olhamos para o nisso Município, vou

ali  para  Recardães,  parabéns Senhor  Presidente,  tem uma estratégia  definida  e  tem lá

zonas delimitadas onde colocam seus caixotes de lixo, com aqueles mosaicos, bonitos ou

feios isso fica ao critério de cada um, mas queria alertar o Senhor Presidente da Câmara é

que também não há uma estratégia para o lixo. O lixo e os caixotes do lixo vão como o

vento, se o vento estiver do norte, eles vão para um lado da estrada, se o vento estiver do

sul, eles vão o outro e os senhores condutores, na tal prevenção rodoviária que não existe,

têm que ver onde é que andam os caixotes do lixo para não lhe bater. Associado a isto tudo

aquilo que nós sabemos, problema ambiental e da saúde pública que está inerente a esta

situação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----  É  também uma preocupação  e  já  foi  por  mais  do  que  uma vez falado  aqui  nesta

Assembleia, é um processo de continuidade do anterior Executivo que é o Centro de Marcha

de Águeda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Inicialmente  o Centro  de Marcha de Águeda,  corrijam-me mais uma vez se estiver

errado, era expetável que inicia-se na cidade e depois de estar devidamente consolidado na

cidade que se fosse difundido pelas freguesias, possivelmente também estarei errado, não

tenho conhecimento que haja atividades, que haja um plano estratégico nas freguesias onde

as pessoas das freguesias possam usufruir deste Centro de Marcha, até porque as pessoas

nas freguesias estão mais distantes do centro da cidade, estão mais distantes da zona que

lhes permite receber cuidados de saúde e mais desporto, mais saúde e portanto acredito

que,  está-me o Senhor  Vice-Presidente a dar  indicação  de que existe em Valongo,  em

todas, então peço imensa desculpa se estou mal informado sobre esta matéria.-----------------

-----  Mas penso que não estarei  mal  informado relativamente aos recursos humanos do

referido centro de marcha, isto é através da Câmara Municipal que eles são gratificados?

Estão numa situação precária? É a recibos verdes? Quem é que está afeto a isto? Penso

que isso seria importante também de ver esclarecido e se por ventura estão numa situação

precária,  estou  preocupado  com  esses  colaboradores  e  seria  importante  neste  plano

estratégico que, num futuro próximo, eles tivessem a situação resolvida.---------------------------

----- Vi também no referido Plano que Águeda e muito se tem falado do meio ambiente e das

energias alternativas, temos nove unidades de produção fotovoltaica no Município, isto não

será um aspeto a ter em linha de conta para o futuro? Não será uma aposta importante do

Município, esta situação?-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Tive também o cuidado de ver quatro mil e oitocentas utilizações na piscina municipal,

estiva a fazer as contas por alto, por aquilo que vi, isto reduz-se a cento e vinte, cento e

trinta alunos, penso que é muito pouco, até porque existem muitos mais em lista de espera e

gostaria de saber qual é a estratégia no futuro para o Senhor Presidente e este Executivo

fazer com que vão mais pessoas, mais crianças, que exista uma política  integrada entre as

escolas e as piscinas para resolver esta situação.---------------------------------------------------------

----- Ainda relacionado com as piscinas, gostaria de saber junto do Senhor Presidente da

Câmara, se tem medidas previstas para que se evite aquilo que aconteceu recentemente

com o problema que, tive o cuidado e que muito lhe agradeço de lhe ter ligado a informar

que  aparentemente  haveria  um  problema  na  piscina,  o  Senhor  Presidente  da  Câmara

imediatamente  me  disse  que  iria  no  dia  seguinte  diligenciar  por  enviar  os  técnicos,

curiosamente  depois  tive  conhecimento  que  as  piscinas,  não  sei  se  é  verdade  se não,

depois estiveram fechadas dois dias, por indicação do delegado de saúde.------------------------
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----- Senhor Presidente, aqui, na última Assembleia, estava um pouco transtornado com uma

Senhora que não lhe terá respondido atempadamente a uma mensagem, a um e-mail que

lhe enviou. Tive, passado uns dias, o cuidado de ligar para tentar confirmar o que é que se

estava  a  passar  realmente  com  a  piscina,  o  Senhor  Presidente  não  me  atendeu,

possivelmente não teve oportunidade de me devolver a chamada, enviei um sms a informar

o que é que se estava a passar, foi com o meu filho, poderia ser com qualquer outro, fui

para  o  hospital,  um bocadinho  com o coração nas mãos,  porque aquilo  que estava na

piscina era uma bactéria, não é que seja uma bactéria de muita gravidade ou que a sua

intensidade na piscina fosse muito relevante, ainda assim, penso que a Câmara Municipal

deveria no imediato ter difundido, junto dos pais, um comunicado a informar o que é que se

estava  a  passar  para  que  os  pais,  sendo  o  Senhor  Presidente  um  homem  da  saúde,

estivessem  alerta  para  eventuais  cuidados,  eventuais  sinais,  eventuais  sintomas,

relativamente a essa matéria porque o Senhor Presidente tão bem sabe, depois da bactéria

instalada é de difícil deteção.-------------------------------------------------------------------------------------

----- Avançando e tentando concluir, foi este Executivo que elencou o Parque Empresarial do

Casarão, queria perguntar ao Executivo que medidas é que está a pensar tomar para a

indústria quatro ponto zero? Qual é a política de Águeda para atrair este tipo de indústria

que irá ser o futuro, não só de Águeda, mas da indústria generalizada e qual é a estratégia

para  esta  matéria  para  atrairmos  novos  empresários  e  com  novos  empresários  mais

emprego, mais habitação, melhores condições.------------------------------------------------------------

----- Em suma, seria isto.”-----------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, permita-me que possa enviar,  em nome do Grupo Municipal do

PSD,  votos  de  rápidas  melhoras  ao  Hilário  que  fez  um  esforço  brutal  para  estar  aqui

connosco na sexta-feira e mais valia não o ter feito, exagerou e agora...----------------------------

----- No ano passado vim aqui,  não sei se se lembram, falar de uma coisa que era não

acreditava neste Orçamento, achava um Orçamento empolado, achava que a prática devia

ser  diferente,  achava  que  era  momento  de  fazer  diferente,  marcarmos  efetivamente

objetivos que fossem concretizáveis e mais que fossem ao encontro daquilo que se vivia um

bocado no panorama nacional.----------------------------------------------------------------------------------

-----  Disseram que não que estava enganado isto era um manifesto de intenções,  acho

precisamente o contrário e então este ano, porque eu nunca tenho razão, e como não quero

contrariar o Senhor Presidente da Câmara, decidi pedir ajuda e pedi ajuda a quem? Pedi

ajuda, nem mais nem menos que à Ordem dos Contabilistas Certificados que em outubro de

2019,  lançou,  penso  que  V.  Exas.  devem conhecer,  uma coisa  que  se  chama Anuário
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Financeiro  dos  Municípios,  então  o  que  fiz  foi  agarrar  nos  dados  que  aí  estão  que

basicamente  representam  Portugal  inteiro  e  compará-los  com  Águeda  para  ver  se

efetivamente estava enganado, se estivesse teria que pedir desculpa, ou por ventura estaria

certo e é hora de podermos retificar e fazer diferente.----------------------------------------------------

----- A primeira coisa que fui fazer foi ver uma forma nacional, Portugal inteiro, como é que

se portava a evolução da taxa da execução da receita.  O que é que nos dá a taxa de

execução da receita? Dá-nos a fiabilidade do próprio Orçamento, quando um executivo trás

um Orçamento, trás um conjunto de receitas que  estima que se concretizem e baseados

nessa receita, mais o saldo de gerência que naturalmente depois poderá aplicar, é que vai

pagar as despesas correntes a investir e o que é nós vimos? Vimos que  em  2008, já o

Senhor  Presidente  da  Câmara  era  Vice-Presidente,  em  termos  nacionais,  a  taxa  da

execução da receita andava nos sessenta e seis ponto nove por cento e foi evoluindo, uns

anos melhor, outros anos piores, para valores, reparem, desde 2015 a 2018, para valores

que rondam  os noventa por cento.-----------------------------------------------------------------------------

----- O que é que se depreende daqui? Depreende-se uma coisa muito fácil, as autarquias,

de uma forma geral, estão a trabalhar para quê? Para orçamentos que sejam realistas, que

sejam verdadeiras ferramentas de trabalho.-----------------------------------------------------------------

----- Então, é importante nós percebermos o que é que aconteceu à nossa. Se nós virmos

aqui,  daquele  lado  é  a  evolução  da  receita,  aqui  temos a  taxa da  evolução  da receita

portanto, aquela linha azul clarinha, representa a evolução da taxa de execução da receita,

em termos nacionais, todos os municípios do país. A mais escura, representa a de Águeda,

meti ali  uma bola vermelha para percebermos o que é que aconteceu nos últimos anos

portanto, o que tem acontecido nos últimos anos é a taxa de execução nacional a crescer, a

atingir valores que não tínhamos visto antes, na ordem dos noventa por cento e Águeda cá

em baixo, a situar-se nos sessenta, eu se calhar tinha razão, mas as pessoas acham que

não, acham que nós somos sempre do contra.-------------------------------------------------------------

----- Aqui podemos ver melhor, vejam aqui deste lado, a evolução da receita, já fiz questão

de meter ali 2019 a receita que estava mencionada no relatório nas informações do Senhor

Presidente, claro que não é de final do ano, é de algures a meio de novembro, depois temos

aqui uma evolução do que tem acontecido ao longo dos anos na receita, receita é aquela

linha verde mais escura, o que é que acontece? Os executivos camarários, todos eles, têm

vindo a fazer uma coisa, a deixarem de empolar a receita, estão a ver a linha a descer, a

curva que vem, para quê? Para tornar os orçamentos muito mais reais, uma ferramenta de

trabalho concreta.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Nós, ao contrário, vamos aumentando este cap.-----------------------------------------------------
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----- Lembro, sessenta por cento é a nossa taxa de execução, os outros andam nos noventa,

o que é que nós podemos concluir  acerca da receita ao longo dos anos? No panorama

nacional tem havido este esforço, nós, claramente, em contra ciclo, tentamos fazer sempre

diferente e o que estamos hoje aqui a aprovar é aquilo que o papel aceita, é um conjunto de

intenções sem qualquer aderência à realidade.-------------------------------------------------------------

-----  O Senhor  Presidente jogou para aqui  tantos  números,  tem aqui  receitas de capital

dezoito milhões, quando ele sabe, tem a certeza, que não as vai concretizar, aliás se formos

ao ano passado ficamos com essa convicção,  se formos a este ano,  às informação do

Presidente  e virmos que a meio de novembro,  nós estávamos com cerca vinte  e  cinco

milhões de receita,  nós facilmente concluímos que ficamos muito longe dos quarenta e seis

ou quarenta e sete milhões que foram previstos.-----------------------------------------------------------

----- Isto o que é que é? Transparência também, é transparência da atividade política, aliás

se forem ver e o Senhor Presidente não me vai deixar mentir, nós que aqui estamos e temos

obrigação de fiscalizar, estamos completamente aliados a uma coisa tão simples como esta,

este  ano foram feitas  vinte  e  cinco alterações orçamentais,  não estou errado,  pois  não

Senhor  Presidente?  Vinte  e  cinco,  desafio  qualquer  um  de  vós  a  conhecer  uma,  uma

conhecem, duas, uma conhecem que é a revisão orçamental.-----------------------------------------

----- Se forem aos sites das outras câmaras, essa mesmas que  fui revisitar, também para

ver se este estudo estava verdadeiro ou não, vocês vêm lá os documentos previsionais, nós

na nossa não temos, vêm as prestações de contas, vêm as revisões orçamentais, vêm as

alterações orçamentais e no nosso desafio-vos a encontrarem lá estes valores.------------------

------ Bom, uma vez que não o conseguimos fazê-lo do lado da receita é natural que também

não o possamos fazer do lado da despesa, isso é fácil de perceber, temos aqui a evolução

da despesa, a despesa em termos nacionais, despesa paga entenda-se, relativamente à

despesa prevista, anda em setenta e seis ponto sete por cento, setenta e seis ponto sete

por cento é a taxa de execução, naturalmente veio a crescer mais uma vez a acompanhar a

evolução da receita. Neste espírito que já vos falei, um verdadeiro documento de trabalho

para as autarquias, e já agora para as Assembleias Municipais, e o nosso? Vejam lá, se nós

virmos a linha azul clara e a linha é a taxa da execução da despesa da média nacional, se

viram a linha azul escura é a taxa de execução da nossa autarquia, como é lógico, esta não

poderia andar diferente da outra, nós não inventamos dinheiro.---------------------------------------

----- Isto é o anuário da Ordem do Técnicos dos Oficiais de Contas, já não sei muito bem

como é que isso se chama, não fui eu que inventei, está à disposição de todos vós lançado

em outubro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----  Neste sentido,  reparem bem o que é que diz aqui em baixo o anuário,  em 2018 a

despesa orçada no total de X, cresceu apenas três ponto nove, isto é, evolui  menos do

que…, situação que pode trazer uma forte redução de orçamentos inflacionados, é o que

eles dizem aqui. Isto é o que a nossa Câmara não quer fazer.-----------------------------------------

----- Depois, por último, sei que esta não dá prémios, é pena, mas vimos o ranking global

dos  Municípios  do  Distrito  de  Aveiro  com  melhor  pontuação  global,  estão  aqui  os  dez

primeiros,  Águeda,  como  disse  o  Pedro,  “nicles”.  Estes  não  dão  prémios  mas  são

importantes para podermos acompanhar a execução e o trabalho do nosso Executivo.--------

----- Trouxe-vos isto porquê? Porque estamos hoje a falar aqui de um documento, estamos

aqui a falar e a projetar a nossa vida para o ano 2020 e estamos todos a navegar, como

disse o ano passado, na maionese, estamos aqui a falar de valores de investimento que não

se vão concretizar, estamos a falar de sonhos que vão durar três, quatro anos. Lembro, se

forem às Grandes Opções do Plano, aliás uma das coisas que tinha pedido ao Executivo é

que enviasse, não peço nada de extraordinário, o mapa de execução das Grandes Opções

do Plano,  lembro vocês todos, uma vez vim aqui falar  das informações do Presidente e

disse: - “este é um documento que devia vir a acompanhar as informações do Presidente,

sempre”. Tenho e lamento, no meio de trinta e tal ,seja o único a achar que isto é pertinente,

porque é efetivamente um documento importantissímo, até hoje não veio, pedi-o, gostava de

o ter aqui até para o poder juntar a isto, nada.--------------------------------------------------------------

-----  Isto  foi  uma avaliação  técnica,  é  dizermos assim,  este  Orçamento,  mais  uma vez,

porque  as  pessoas  assim  o  querem é  um  manifesto  de  intenções,  como  aliás  o  é  as

Grandes  Opções  de  Plano,  como  estava  a  falar  onde  andamos  hoje,  e  aí  o  Senhor

Presidente  tem razão é  a  herança  do mandato  anterior,  claro  que é,  pois  as  taxas de

execução baixas que lá estavam têm que ser cumpridas agora, claro que é um manifesto de

intenções mas eu não queria isso, sabem o que é que gostava de ver aqui, gostava de ver

neste Orçamento os contratos com as Juntas de Freguesia para assinar hoje, não era no

final do ano que vem, era hoje, isso gostava de ver. Falando aqui para o Nelo, sabe o que é

que  gostava  de  ver  aqui?  Há  três  anos,  três,  que  o  PSD  apresentou,  em  reunião  do

Executivo, uma proposta exatamente para ir ao encontro da limpeza dos jacintos, azar, sabe

o que é que englobava lá? Que foi, aliás motivo de muita discórdia, o rio Cértima, ninguém

concordou por causa de quê? Do rio Cértima. hoje através do manifesto das pessoas, do

SOS Cértima, já ninguém põe isso em causa, na altura propusemo-lo e propusemos valores

e concretizámos, é assim que se faz política também.----------------------------------------------------

----- Mas para além disso, gostava de falar de outras coisas, gostava de ver aqui recados

concisos,  lembro-me de 2005,  três grandes vetores,  ligação  Águeda-Aveiro,  como diz  o
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Pedro “nicles”, novo Tribunal “nicles”, novo Hospital, temos um Hospital, temos lá obras que

veem há não sei quantos anos de valor inferior lembro, ao canil municipal que já aqui foi

proposto, isto são factos, nós não podemos viver de obras adiadas e podemos  entreter-nos

aqui com o combate à abelha asiática vinte e sete mil e quinhentos para mim é a grande

novidade deste Orçamento é uma obra necessária, é o projeto necessário, claro que é, mas

nós  temos  que  ser  mais  ousados,  nós  temos  que  rasgar  o  Concelho,  nós  temos  que

aproximar  as  pessoas  do  norte  do  sul,  nós  temos  que  aproximar  as  pessoas  da  zona

serrana da zona ribeirinha, nós temos que sonhar, nós não podemos viver centrados apenas

em Águeda, nós não podemos vender aos nossos munícipes só o sonho do pai natal, só o

sonho do AgitÁgueda, por muito que eles sejam bons, nós temos que vender mais, nós

temos que vender aquilo que na década de oitenta éramos, o sonho e o orgulho de ser

Aguedenses,  era  isto  que  nós  éramos  e  sim  mesmo  estas  manifestações  que  esta

Assembleia faz  de se congratular com campeões e não são só estes, há muitos campeões

em Águeda, há muitos, há campeões em todos os setores de atividade do nosso Concelho é

com esses que nós temos que viver. --------------------------------------------------------------------------

-----  Isto  é  muito  para  além,como  estava  a  dizer,  de  pais  natal,  de  iluminações  de

AgitÁgueda  é  ir  para  aqui  é  sonhar,  é  fazer  crescer  a  zona  serrana  aproveitando  as

potencialidades  que  elas  têm,  é  fazer  crescer  a  zona  sul  do  Concelho  onde  há  um

empreendedorismo forte, é corrigir as assimetrias da zona norte aproveitando a ligação à

A25, o Senhor Presidente é de lá,  como é que ela está? Ela foi  conseguida por alguns

Aguedenses com muito esforço, até hoje nunca foi tratada como devia ser e devia-o ser e os

projetos de 2005, aqueles emblemáticos que nos venderam, inclusivamente a transparência,

porque isto é transparência da gestão autárquica, até este derrogou.--------------------------------

----- Mas é hora, Senhor Presidente, é hora de aceitar o nosso repto e corrigir, não é no

último dia do ano que se faz uma revisão para baixo e se engana o povo.--------------------------

----- Tive o cuidado de ir buscar o Orçamento da Câmara de Ovar, o Senhor Presidente

conhece muito bem, tinha uma receita de trinta e três milhões, reorçamentou foi para os

trinta e cinco milhões, não fez batotice, quer ver, olhe a batotice que fez, oitenta e oito ponto

trinta e sete, não foram batoteiros, Águeda sessenta e quatro ponto três.---------------------------

----- Albergaria passou dos dezasseis ponto nove para dezanove ponto zero sete, noventa e

três ponto setenta e sete, Águeda sessenta e quatro ponto zero três por cento.------------------

----- Oliveira do Bairro, dezanove milhões quatrocentos e vinte e seis, oitenta e seis ponto

oito, Águeda sessenta e quatro ponto zero três. -----------------------------------------------------------

----- São dados das Câmaras, não são meus.---------------------------------------------------------------
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----- O Porto que é maior, este até fez mais, executou a receita em cento e quinze ponto oito,

Águeda sessenta e quatro ponto zero três. Na despesa executou em oitenta e quatro ponto

dois e Águeda executou a despesa em cinquenta e seis ponto quarenta e cinco.-----------------

----- Só chamei a atenção estes valores porque o Senhor Presidente disse que eles usavam

este estratagema para terem altas taxas de execução, não é verdade.------------------------------

-----  Recapitulando,  Senhor  Presidente  é  importante  nós  termos documentos  que sejam

fiáveis, sejam reguladores da atividade do município e peço-lhe isso, peço-lhe isso porque

até para esta Assembleia, para o munícipe que está aqui ou que está lá em casa, é muito

importante perceber e seguir a atividade de um Executivo Municipal.--------------------------------

----- Já agora, lanço-lhe outro desafio, seja mais ousado, seja mais ousado em ir para Lisboa

lutar pelos nossos interesses, seja mais ousado em correr, em ir junto de Aveiro, também é

preciso, correr por esse grande projeto que, vou lembrá-lo já vem agarrado a si desde 2005,

que  é  a  ligação  Águeda-  Aveiro,  lute  pelo  Hospital,  lute  pelo  Tribunal,  não  é  só  pelas

instalações é pelas valências.------------------------------------------------------------------------------------

------ E não se esqueça a delegação de competências que vai ter a sua execução máxima

dentro de muito pouco tempo, trás-lhe desafios muito importantes, nós cá estamos para o

apoiar, mas fale para nós, por favor, com esta transparência que hoje lhe quis demonstrar

que é necessária para a atividade política.-------------------------------------------------------------------

----- Isto não é uma critica, é um contributo, para que altere, aquilo que até hoje tem sido

feito, na minha opinião, está errado.”--------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor Presidente,  vou começar por tentar  responder às várias questões que aqui

colocaram  e  vou  começar  por  João  Paulo  Veiga  que  veio  aqui  repetir  o  que  nós

repetidamente, passo o pleonasmo, temos vindo a ouvir nos últimos tempos, parece quase

uma cisma, efetivamente o Concelho de Águeda e praticamente todo o país tem vindo a

perder população ao longo destes últimos anos,  isso é um facto indiscutível,  o que não

compreendo é esta fixação de nós agora estarmos com este discurso tão atualizado, tão,

tão..., curiosamente, depois ouvi ali a Drª. Isabel Ferreira que me disse aqui qualquer coisa,

penso que por vivenciar na vida dela mais a escola, percebe que temos mais alunos e é

exatamente isso que está a acontecer em Águeda.-----------------------------------------------------

----- Nos últimos anos, só para lhe dar um exemplo, nós estávamos a pensar fechar a escola

de Assequins, aliás chegamos a prometê-la ao Catraio, porque iria fechar, afinal agora já

não fecha.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Chegamos a fazer a mesma coisa com Travassô que era uma escola que iria fechar e

os alunos iriam para o Centro Educativo da Trofa e agora já não fecha.-----------------------------
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----- O mesmo acontecia aqui com a escola das Chãs que chegou a estar prometida para a

Bela Vista, lembram-se? Também não, está repleta, vamos abrir mais uma turma agora,

com as aulas a funcionar vamos ter que abrir mais uma turma.----------------------------------------

-----  Aconteceu  o  mesmo  com  Aguada  de  Baixo  e  efetivamente  isto  acontece  desta

maneira.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mas também temos outros dados que nos dizem outras coisas muito interessantes e

que alguns deles até veem das próprias escolas,  sabemos que temos uma comunidade

interessante de alunos estrangeiros que estão a viver em Águeda,  até,  talvez seja uma

curiosidade  mas  provavelmente  muitos  de  vocês  não  saberão  que  temos  a  maior

comunidade que existe em Portugal de Cazaquistaneses, cidadãos do Cazaquistão a viver

em Águeda que curiosamente esses alunos que vêm, são muitos já, que se estão a integrar

muito bem nas nossas escolas porque mostramos essa preocupação junto dos diretores dos

agrupamentos,  no  sentido  de  possibilitarmos  uma  integração  e  vermos  quais  eram  as

medidas  e  tem  sido  fácil  integrar  esses  alunos  oriundos  do  Cazaquistão  porque  eles

demonstram até uma certa facilidade em aprender português.-----------------------------------------

----- Depois temos ainda outras coisas muito interessantes que precisamos de refletir aqui e

se calhar dizemos “estamos na expetativa, há qualquer coisa aqui que está a acontecer” e o

qualquer coisa que está a acontecer é o seguinte, subitamente deixamos de ter casas para

arrendar, para vender, deixamos de ter casas, que saiba não andou aí nenhuma epidemia a

demolir  casas,  o que quer  dizer  uma coisa  muito  simples,  imagino eu,  e  isto na minha

cabeça são contas de merceeiro, se nós tínhamos casa e deixamos de ter casas é sinal de

que houve pessoas que ocuparam essas casas, parece-me que é verdade.-----------------------

-----  Mas, também ainda temos outras coisas,  o próprio Centro de Saúde que nos diz o

seguinte:  “nós estamos com mais médicos” estamos aqui a fazer um investimento bastante

grande em algumas unidades de saúde, porquê? Porque precisamos de dotá-los de mais

médicos e não temos espaço para eles, atenção, espaço que nunca tivemos, quer dizer que

temos mais pessoas à procura de médico de família, nesta atualidade que estamos a viver

em Águeda, nesta altura.------------------------------------------------------------------------------------------

----- E isto são efetivamente números que nos fazem pensar e nos fazem acreditar.------------

----- Há uma outra coisa muito interessante, os dados do SEF dizem que Águeda é o terceiro

Município do Distrito com mais cidadãos estrangeiros que vieram para cá viver e que estão

referenciados no SEF, neste último ano, somos o terceiro, dos dezanove do Distrito.-----------

-----  Diria que há qualquer coisa a acontecer que nos levam a acreditar que isto está a

melhorar um pouquinho.-------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Mas atenção, nós temos uma dificuldade enorme em relação à habitação e no dia vinte

e sete, mais propriamente na quarta-feira da semana passada, nós tivemos aqui uma coisa

muito simples, foi a apresentação do plano que estamos a elaborar que é a Estratégia Local

da  Habitação  e  digo-vos  uma coisa,  estamos  com grande  urgência  de  apresentar  este

trabalho completamente feito e queria-vos desafiar a todos, foi isso que nós fizemos aqui

nestas coisas, a participar e a darem ideias porque nós precisamos efetivamente de ser

criativos, nós temos falta de habitação e precisamos de ser criativos e precisamos de por

um lado de adquirirmos rapidamente este instrumento, até para podermos ter outras vias de

financiamento,  mas  por  outro  lado  nós  temos  que  estabelecer  aqui  uma  estratégia  de

habitação  que  seja  adaptada  à  nossa  realidade,  aquilo  que  efetivamente  as  pessoas

precisam, portanto é uma coisa que está a decorrer neste momento, a Câmara Municipal

está  a  levá-la  a  efeito  e  eu  peço  sinceramente  a  todos  os  Grupos  e  é  um pedido  de

colaboração,  para  darem  as  melhores  ideias,  porque  acredito  que  a  política  não  é

simplesmente a oposição, é o tentarmos juntar aqui boas ideias e venham elas de onde

vierem porque o que interessa é que sejam boas, relativamente à habitação, estamos no

momento em que estamos a definir uma estratégia e é um tempo de construção, agradeço

que venham com as vossas ideias.-----------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente às questões levantadas pela Drª. Isabel, se me permite depois peço à

Drª. Elsa para falar porque são questões muito mais relacionadas com a educação, ela está

muito  mais  à  vontade para  falar  desses programas todos,  acompanha com muito  mais

proximidade do que eu.--------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente às questões que nós temos em termos de projetos neste Orçamento,

penso que é do Orçamento que nós estamos aqui a falar, nós temos aqui um conjunto de

intervenções que estão alinhadas já com aquilo que é a nossa estratégia para este mandato.

Nós vamos ter um conjunto de intervenções, algumas delas já em concurso, nomeadamente

em Macinhata e em Espinhel,  como são públicas,  mas temos outras numa fase final  de

projetos, nomeadamente como Barrô, vamos também intervir na Trofa, Fermentelos e em

Aguada de Cima e Recardães, para este ano e estamos com toda a intenção de fazermos

porque temos projetos já numa fase mais desenvolvida e, Roma e Pavia não se fazem num

dia, mas estamos a fazer e vamos continuar a fazer.------------------------------------------------------

----- Queria-lhe dizer que relativamente à questão que levantou do PREVPAP, já lhe disse e

volto a dizer que incluímos dois funcionários e temos um conjunto de concursos a decorrer

no sentido de dotarmos a Câmara de um conjunto de necessidades que por ventura possam

faltar.  A  ideia  aqui  é  indiscutivelmente  termos  menos  prestadores  de  serviços  e  mais

funcionários e isso estamos-lo a fazer.------------------------------------------------------------------------
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----- Queria dizer, relativamente ao Senhor Presidente da Junta de Recardães, que há um

conjunto de ruas que referiu que estão no planeamento da Câmara Municipal, têm algumas

delas já projetos executados, estamos numa fase de lançar procedimentos, aliás nos últimos

tempos lançamos uma série de procedimentos, diria que neste momento temos em curso

algumas empreitadas de pavimentações que estão neste momento suspensas devido ao

mau tempo, mas temos um conjunto de obras já adjudicadas, diria que três concursos que

fizemos e temos  agora um concurso com uma dimensão relativamente grande que abrange

três  freguesias,  mais  propriamente  o  Préstimo,  Valongo  e  Águeda,  Águeda  muito

especificamente a localidade do Raivo que vamos praticamente fazer aquilo que fizemos já

há uns tempos na localidade do Casal, estou a li a ver o Senhor Presidente da Assembleia

da Freguesia do Préstimo, o Sérgio, que é do Casal e ele com toda a certeza que se lembra

de  no  ano  passado  lá  termos  andado  a  asfaltar  praticamente  todas  as  ruas  daquela

localidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Queria-vos dizer que essa obras vão com toda a certeza decorrer, estamos disponíveis,

estamos  a  tratar,  penso  eu,  da  questão  da  aquisição  dos  terrenos  naquele  centro  de

Recardães para fecharmos e depois fazermos aquele projeto que está na mente de muitas

pessoas, daquele centro urbano ali de Recardães que é bem preciso.-------------------------------

----- Aquele equipamento de apoio à Pateira de Espinhel, para suprir de alguma forma o que

foi retirado durante as obras do Polis da Ria, está a ser tratado e ainda agora verifiquei aqui

com o Dr. Edson que as coisa estão a encaminhar-se.---------------------------------------------------

----- Relativamente ao Centro Interpretativo do Arroz, não conheço e queria ir ver, porque é

uma lacuna,  não sei muito bem de quem, mas minha é com certeza também, mas não

conheço o Centro Interpretativo do Arroz que estará para abrir, não o conheço e terei muito

gosto de lá ir.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Relativamente ao Dr. Miguel Oliveira, falou da perda populacional que penso que já dei a

minha opinião, sobretudo o meu conhecimento sobre esta matéria.----------------------------------

-----  Queria-lhe dizer  que relativamente  à auto estrada a Vilarinho do Bairro para  servir

Águeda, já disse a minha opinião, diria que se nós tivermos aí uma acessibilidade para a

auto  estrada,  ficamos  um  pouquinho  melhor  do  que  o  que  é  que  estamos,  mas

indiscutivelmente não é isso que nos serve,  também queria dizer que na minha opinião

precisamos de uma ligação para a auto estrada mas também precisamos de uma ligação

para  Aveiro  e  se  eu  fizer  uma ligação  à  auto  estrada  em Vilarinho  do  Bairro,  percebo

claramente que Águeda ficará sempre secundarisada relativamente a outros concelho e

tenho a certeza que vai-nos continuar a faltar a ligação a Aveiro, portanto é nosso privilégio

clara e indiscutivelmente é por aqui diretamente para Aveiro.------------------------------------------
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----- Já agora, queria-vos dizer que estou a contactar os grupos parlamentares e sobretudo

os todos os deputados eleitos pelo circulo de Aveiro, no sentido de os chamar a esta luta e

volto a dizer aqui, acho que é uma luta de todos, uma luta que tem tempo demais, penso

com toda a certeza que vamos tentar criar aqui algum tipo de pressão porque acho que

Águeda e os Aguedenses merecem-na há que tempos.--------------------------------------------------

----- Relativamente às luminárias leds, nós temos muitas luminárias leds instaladas, não sei

exatamente dizer-lhe de cor, mas posso mandar-lhe os números e posso-lhe dizer só uma

outra coisa para o ter à vontade que é o seguinte: --------------------------------------------------------

----- No âmbito do pacto da CIRA há uma verba que está destinada à eficiência energética,

houve quem o gastasse em várias outras obras, a nossa foi alocada e depois reforçada,

mas significativamente reforçada, para que a Câmara possa adquirir  luminárias led e vai

fazer uma coisa muito interessante que é, adquirir essas luminárias, a preço competitivo e

então entregá-las para que sejam colocadas e baixarmos com isso, todo o imobilizado que

temos com a EDP, porquê? 2021, nós não nos esquecemos, esperamos que seja o tempo

de renegociarmos a conceção e neste momento o que está a acontecer num conjunto  de

municípios e isso é claro e sabido é que há um esforço acrescido da EDP nesta altura para

fazer o quê? Para colocar luminárias, aquilo que nunca fez, fazê-lo a correr. Estão a colocar

ao preço que muito bem entendem as luminárias no imobilizado, ou seja, há aqui claramente

uma dependência grande destes municípios e sobretudo uma falta grande em termos de

concorrência  com  outras  entidades  que  possam  vir  concorrer,  porque  a  EDP  vai-se

apresentar a concurso com um valor de imobilizado nesta conceção absolutamente abismal,

é um prejuízo claro para os municípios, é isto que nós estamos a fazer, porquê? Porque

estamos a ser pressionados para acontecer o que acontece em outros municípios e que por

uma questão de verificação é fácil dizer que seria o melhor caminho, nós vamos-lo fazer de

forma comedida dentro desta estratégia, ou seja temos um financiamento assegurado para

podermos intervir.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente ao Senhor Presidente da Junta do Préstimo, acho que há aqui qualquer

coisa  que  o  Senhor  com a preocupação  de explicar,  explica  mal.  Porque  acho  que as

pessoas depois de o ouvirem não perceberam nada do que é que a Câmara transfere para

as Juntas,  nomeadamente para a sua Junta,  se calhar  se lhe soletrar  alguns exemplos

ficamos todos a entender, estão é assim:---------------------------------------------------------------------

----- As carrinhas que a Câmara lhe cedeu, lhe deu à Junta de Freguesia, funcionam porque

a Câmara lhe transfere todos os anos vinte e tal mil euros, para transportar as crianças.------

----- Depois, temos o seguinte, transferimos-lhe dinheiro para limpar as valetas, para verificar

os aquedutos e essas questões todas, transferimos-lhe dinheiro para construir o campo de
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PEDAL, para fazer a aquisição do terreno junto ao cemitério do Préstimo, para fazer aquelas

obras nesse terreno, depois transferimos-lhe dinheiro para fazer as obras na escola antiga,

durante dois anos, transferimos-lhe dinheiro para aquela escola que lá está e que não tem

servido para nada, transferimos-lhe dinheiro para aquela letra da Barrosa que diz Préstimo,

ali na Barrosa no Sobreiral para fazer essas obras foi a Câmara que lhe transferiu, para o

armazém da Junta, para pintar a Junta, as obras de entrada de Macieira, as casas de banho

do Alfusqueiro, aquelas obras todas no Alfusqueiro é para isto que a Câmara lhe transfere,

até lhe fazia uma pergunta, o que é que o Senhor faz sem a Câmara? Entende, é esta a

questão, é isto que lhe pergunto.--------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à iluminação, vou agradecer às várias Juntas que nessa reunião que nós

fizemos, onde o Senhor Presidente da Junta do Préstimo também esteve e que continua

com este discurso, já têm estado fazer chegar à Câmara  os pedido de necessidades nas

zonas urbanas, junto das casas das pessoas e que já dei andamento como alguns de vocês

já verificaram para que se possa poupar onde não precisamos, para quê? Para podermos ir

investir  e melhorar a iluminação junto das casa das pessoas, é esse o nosso desafio,  o

Senhor foi  convidado como todos os outros, agradeço muito  aos outros Presidentes de

Junta porque o estão a fazer com total tranquilidade e sabem uma coisa ? Estamos a fazer

um ótimo serviço para as populações.-------------------------------------------------------------------------

-----  Jorge Melo,  o Marnel  e o Vouga,  estive hoje numa reunião porque nós estamos a

preparar um projeto de intervenção no Marnel e no Vouga, depois ainda  temos que ir à

procura  de  investimento  mas  penso  que  temos  aqui  algumas  janelas  de  oportunidade

nomeadamente até pela questão da classificação do rio Vouga, para podermos fazer aqui

uma intervenção. Não é só o rio Marnel que está mau. O rio Vouga, sobretudo da Fontinha,

digamos assim, para cima está completamente infestado de mimosas,  o rio não é nada

daquilo que era e acho que já se perdeu demasiado tempo e vamos uma vez mais ir em

socorro destes ecossistemas mas sobretudo numa prática que não é da nossa competência,

mas a Câmara Municipal está neste momento a prepara e temos já aí, posso dizer, algum

apoio por parte da Agência Portuguesa do Ambiente que está a trabalhar connosco nesta

matéria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Relativamente à questão do Plano para a Segurança Rodoviária,  temos um técnico

dedicado  a  trabalhar  nesta  matéria,  estamos  a  trabalhar  com  a  Autoridade  Nacional

também para isso e posso dizer que toda a intervenção que estamos a fazer em Águeda,

nesta  parte  nova,  estamos  indiscutivelmente  a  corrigir  todas  estas  questões  das

acessibilidades e nomeadamente as questões das passadeiras .-------------------------------------
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-----  A Drª.  Isabel há uns dias falou-me naquela situação perto do Centro de Artes,  das

escolas,  sei  que  nós  temos  aí  algumas  lacunas,  algumas  delas  precisamos  de  intervir

rapidamente,  outras  naturalmente  que temos que alterar  mas que  as vamos alterando

porque não conseguimos fazer rigorosamente tudo ao mesmo tempo.------------------------------

----- A questão da recolha dos resíduos sólidos urbanos, nós estamos com um projeto junto

com os tais  outros três Municípios já numa fase bastante adiantada,  diria  que somos o

primeiro  município  junto  com  Estarreja  que  tem  neste  momento  a  recolha  feita  pela

Luzàgua, só uma catástrofe é que fazia com que nós não fossemos os primeiros a sair, há

outros que dizem que vão sair mas vão sair depois de nós, queria-vos dizer que estamos a

fazer este processo e esperamos sinceramente melhorar porque de outra forma seria um

bocado complicado.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Centro de Marcha e Corrida está em todas as freguesias do Concelho, em todas, e

queria dizer que é gerido por uma associação que é a Ativamais e a Ativamais tem uma

particularidade  que  acho  que  deve  ser  notada  porque  há  aqui  um  sentido  de  grande

responsabilidade relativamente a esta matéria aquilo que estamos a fazer, todos os técnicos

têm formação superior  o cuidado que a Câmara tem tido é de dotar este Centro de Marcha

com técnicos desta matéria.--------------------------------------------------------------------------------------

----- Os horários da piscina estão completamente preenchidos, lembrava que o Algés está lá

e é o único loco do nosso Concelho que trabalha nesta área da natação.---------------------------

-----  Relativamente  às  piscinas,  houve  efetivamente  uma  análise  que  se  apresentava

ligeiramente acima do limiar aceitável, preventivamente fechamos as piscinas, fizemos de

imediato  contra  análises,  essa  contra  análises  veio  negativa  e  nós  abrimos-la  depois

imediatamente a seguir, mas preventivamente preferimos correr o isco do que estarmos aqui

com outras questões que pusessem em causa a saúde pública de alguém que lá estava.-----

----- Carlos Almeida, relativamente a esta questão toda que coloca aqui, agradeço-lhe esta

explanação toda que fez, quando foi buscar o Anuário gostava que também nos mostrasse

alguns quadros onde a Câmara de Águeda está francamente bem, nas dezenas de quadros

onde constamos foi  buscar  aquele,  há outros  em que estamos muito  bem colocados  e

aparecemos até como referência, o Anuário existe, portanto é uma questão de ver se o

podem verificar.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Há uma pergunta que lhe gostava de fazer, é se tem noção de quantos municípios é

que fazem orçamentos coletivos no final do ano? Eu também não, mas sei que são muitos.--

----- Efetivamente aquilo que interessa aos nossos munícipes, mas interessa mesmo, são

nomeadamente questões que tem que ver com o endividamento da Câmara, fui aqui para

estabelecer um paralelo com outro município aqui vizinho mas não queria dizer qual era,
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mas cheguei à página, e tem uma página com grande capítulo a dizer prestação de contas,

mas  não  tem lá  nada,  as  nossas  contas  de  todos  estes  últimos  anos  todos,  de  todos

nomeadamente as de 2018 estão lá todas e uma das coisas que salta à evidência nestes

últimos anos e nomeadamente em 2018 é que diminuímos as nossas dívidas, ou seja aquilo

que a Câmara Municipal  deve a terceiros e algumas delas que já têm a divida que nós

temos de médio e longo prazo, como o Senhor sabe já é muito, muito antiga, diminui-mo-la

para valores completamente irrisórios, temos uma capacidade de endividamento fantástica,

como o Senhor sabe, nós temos, de acordo com os nossos auditores de contas, uma saúde

financeira que é notável e isto é um facto, o Senhor as disso, confirma pois com certeza. ----

-----  Relativamente  ao  Pai  Natal,  às  iluminações  e  ao  AgitÁgueda  quero-lhe  dizer  que

estamos muito felizes com o que estas coisas têm feito por Águeda---------------------------------

----- O Pai Natal, as iluminações de Natal e sobretudo o AgitÁgueda queria-lhe dizer que é

uma aposta deste Executivo, do Executivo que nós fizemos parte anteriormente e que nos

orgulha muito e sabe uma coisa? Tenho a certeza que a esmagadora maioria de Águeda

está completamente orgulhosa com isto, mais o bem que faz a Águeda mas o bem que faz

não  só  na  alegria  das  pessoas  mas  também  e  sobretudo  por  questões  financeiras

indiscutivelmente, estaremos cá um dia destes para o tentar demonstrar e é uma aposta

para continuar, até porque reparem numa coisa, ouço por aí muitas pessoas a dizerem que

o  que  a  Câmara  devia  fazer  era  correr  todas  as  freguesias  e  fazer  lá  também  as

iluminações, até já me pus a pensar o seguinte, íamos a todas as freguesias colocávamos lá

uma  árvore  de  natal  e  depois  convidávamos  toda  esta  multidão  para  vir  ver  e  vocês

acreditem que eles vinham.---------------------------------------------------------------------------------------

----- Temos um espaço da cidade que queremos que seja de todos os Aguedenses, onde

efetivamente fazemos a diferença, estabelecemos a diferença e com isso tornamo-nos isto

que estamos a ser, visitados por meio mundo, porque é isso que está acontecer e isso é

indiscutivelmente muito bom para Águeda e para nós, não há dúvida nenhuma relativamente

a essa matéria que quem criou e quem quer manter este AgitÁgueda, estas iluminações de

natal e esta pujança de Águeda de uma forma assumida somos nós e posso-lhe dizer que é

uma aposta para manter”.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, o Senhor é hábil na forma como agarra num assunto, baralha e

volta a distribuir exatamente o mesmo jogo que estava antes, sem com isso dar qualquer

espécie de resposta.------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Senhor Presidente, estou consigo, vou-lhe facilitar a vida: do que disse em relação à

autoestrada e à ligação de Águeda à autoestrada, perfeitamente de acordo com aquilo que o
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Senhor disse. Está a ver, não há dissonância. O Senhor repetiu aquilo que eu tinha dito,

usou outras palavras e depois embrulhou, querendo fazer parecer que eu queria uma coisa

diferente daquela que o Senhor quer e não é verdade. Portanto, estamos os dois de acordo,

estamos juntos.------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Senhor  Presidente,  sobre  o  saldo  migratório  e  sobre  o  declínio  populacional  em

Águeda:  aí,  Senhor  Presidente,  vai-me desculpar,  não posso discutir  os dados de 2019

consigo, por dois motivos. Um é óbvio, o ano ainda não fechou. Depois, porque nós não

podemos discutir os dados de 2019, que serão eventualmente publicados, em avanço, em

junho de 2020. O Senhor diz-me que tem uma impressão que as coisas estão a alterar. Eu

só posso discutir, isso permite o contraditório, os dados de 2018. E os dados de 2018 dizem

que em Águeda a população continuou a decrescer ao mesmo ritmo a que decrescia nos

últimos anos. E o Senhor deixou uma pergunte interessante: “Então, mas como é que é

possível, a população decresce e de repente não há habitação?” Em tese, vamos lá ver, se

nós temos uma população que tem cada vez mais idosos a viverem isolados, ocupam uma

habitação,  a  dimensão  da família  em Águeda  vai-se  reduzindo  e  o  número  de famílias

monoparentais vai aumentando e a nossa taxa de divórcio vai subindo também, então o que

é que temos? Mais divórcios, mais pessoas separadas. Elas são as mesmas, mas estão a

ocupar mais casas.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Depois,  temos  uma  degradação  contínua  do  parque  habitacional,  não  há  novas

construções e cada vez o número de prédios devolutos, por força da emigração, da crise

económica  que  vivemos  e  por  força  da  vetustez,  vai  aumentando.  Aqui  estão  algumas

hipóteses de explicação desse fenómeno extraordinário.----------------------------------------------- 

----- Quero que fique bem claro que não acredito que a culpa do declínio demográfico em

Águeda seja sua. Estou aqui para lhe garantir que o Senhor não é o culpado do declínio da

população de Águeda,  o Senhor  é uma coisa diferente.  O Senhor é o responsável  pela

inversão dessa tendência e é responsável, não apenas enquanto Presidente da Câmara, é

responsável por todos os anos em que esteve no Executivo Municipal. E, já lhe disse uma

vez, reconheço o esforço que tem sido feito para inverter a tendência, mas tenho de dizer

que os números evidenciam que aquilo que tem sido feito não tem sido suficiente. E é isto

que me preocupa. É continuar a fazer, ou melhorar aquilo que tem sido feito, e acrescentar

novas coisas que possam ajudar a melhorar a situação.-------------------------------------------------

----- Em relação à questão dos LEDs, lá está, há muitos, e depois falou do problema do

imobilizado. A substituição da iluminação convencional por iluminação de LED pela EDP é

uma das opções possíveis. Outra das opções possíveis é, como o Senhor disse e muito

bem, o próprio Município fazer essa realização, uma vez que o que lá está é património da
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Câmara Municipal e, mesmo que não fosse, é uma das soluções. Mas não é a única e a

pergunta que lhe fiz não foi nada disto. A pergunta que lhe fiz é, nem pedi que fosse preciso,

o Senhor disse “se quiser que seja preciso envio-lhe a informação” envie, por favor, Senhor

Presidente e que não demore os meses que estão a demorar neste momento.-------------------

-----  Mas,  com  uma  aproximação,  em  ordem  de  grandeza,  foram  unidades,  dezenas,

centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, quantas foram? Foram dez

mil, mil, duas mil? O Senhor há de ter uma ideia.”---------------------------------------------------------

----- Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira; -

----- “Depois da minha intervenção, o Senhor Presidente da Câmara acabou por repetir tudo

aquilo que eu disse mas de outra forma, mas não respondeu a nada do que perguntei.--------

-----  De  facto,  estas  obras  que  o  Senhor  elencou  aqui,  foram  obras  que  falei  aqui,

transferidas  através de apoios  ou contratos  interadministrativos  com a Câmara,  isso  eu

disse e fui claro. O que perguntei foi, quanto é que o Senhor iria aumentar para as juntas de

freguesia, esse valor? Nunca disse que a Câmara não tinha transferido, certo? Como este

era o mandato das juntas de freguesia, pensei, bom vamos ter mais dinheiro para obras,

afinal não ou vamos? Foi essa pergunta que lhe fiz. Vamos ter mais dinheiro para obras nos

apoios  e  contratos  interadministrativos  porque  é  aí  que  nós  fazemos  obras,  ou  não?

Primeira pergunta.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Segunda pergunta:  O Senhor disse aqui que iria dar mais seiscentos mil euros para as

juntas de freguesia, isto aqui não pode contar as obras do orçamento participativo, portanto

quero saber onde é que o Senhor vai transferir para as juntas de freguesia mais  seiscentos

mil euros?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Terceira Pergunta foi aquilo que lhe disse, dois anos passaram do seu mandato e ainda

nenhum alcatroamento foi feito com projetos executados no seu mandato, portanto o que

quero saber é quais são as ruas, por exemplo na minha Freguesia, que serão alcatroadas,

já nem falo no próximo anos mas pelo menos nos próximos dois anos?-----------------------------

----- São três perguntas, são muito claras e espero uma resposta curta sua de forma a que

eu saia desta Assembleia Municipal elucidado, eu e toda a minha população também”. -------

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

----- “O que me trazia aqui tem a ver com o Orçamento e é com satisfação que vejo e ao fim

de muitos anos uma verba destinada à Pateira de Fermentelos, não só para Fermentelos,

mas grande parte será, Senhor Presidente gostava que me explicasse sobre isto.---------------

----- Como estamos em altura de cheias, a Pateira também transbordou, queria saber se

acerca das cheias tem mais alguma coisa prevista na sua prevenção? -----------------------------
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----- Tem-se falado aqui sobre as luminárias, a Freguesia de Fermentelos, penso que foi a

primeira  em  que  as  luminárias  foram  retiradas,  foram  mais  de  setenta  luminárias,  a

população só agora se apercebeu, passado um ano e tal, veio um alarido, as que foram

retiradas, foram bem retiradas, estavam no meio das terras, pinhais, vou-lhe mandar o mapa

porque na parte urbana tenho cerca de uma dúzia para ligar, gostava que fosse feito aquilo

que  está  acordado  em reunião  com os  Presidentes  de Junta  onde  todos  acordamos  e

espero que seja respeitado.”-------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, depois daquilo que o Senhor disse há pouco, nomeadamente no

que se refere à ligação Águeda-Aveiro, permita-me que lhe diga, às vezes à coisas que se

dizem que é preciso ter um bocadinho de lata.--------------------------------------------------------------

------Há uns meses atrás estive aqui mesmo, neste sitio, falando-lhe da necessidade de que

houvesse união, que houvesse trabalho conjunto para que conseguíssemos alcançar esse

objetivo de há décadas do nosso Concelho. ----------------------------------------------------------------

----- O Senhor na altura ficou muito irritado comigo, como se recorda, nos últimos quatro

anos Águeda teve, como sabe, uma deputada na Assembleia da Republica, durante estes

quatro anos, dois dos quais o Senhor foi Vice-Presidente desta Câmara e dois do quais o

Senhor foi  Presidente da Câmara, nunca se dirigiu a essa deputada, fosse qual fosse a

razão, fosse qual fosse o motivo, sobretudo o que aqui agora falamos a ligação Águeda-

Aveiro, nunca foi solicitado qualquer auxilio, nunca foi tida qualquer conversa que não fosse

por iniciativa dessa mesma Deputada, como o Senhor Presidente bem sabe.---------------------

----- Agora o Senhor Presidente, quando Águeda tem uma Deputada, felizmente ainda tem

uma, mas não tem esta Deputada que ainda é Deputada Municipal, o Senhor Presidente

vem  agora  dizer  “Pedi  agora  reuniões  com  todos  os  Grupos  Parlamentares”.  Senhor

Presidente vou lembrar-lhe uma coisa muito importante que já aqui disse algumas vezes, a

ligação  Águeda-Aveiro,  está  inscrita  no  Plano  Nacional  de  Investimentos,  não  sei  se  o

Senhor tem conhecimento disso? Espero que o tenha, e se está inscrita no Plano Nacional

de Investimentos, isso acontece porque foi precisamente por ação dos Deputados eleitos

pelo Distrito de Aveiro, designadamente pelos Deputados eleitos pelo partido Socialista que

fizeram constar do documento que foi elabora pela Assembleia da Republica, a inscrição

dessa  obra  nesse  Plano,  e  o  Senhor  Presidente  da  Câmara  se  não  sabe  disso  tinha

obrigação de saber, gostava de saber Senhor Presidente, depois de todo o trabalho estar

feito, depois de já ter sido elaborado o relatório que a Assembleia da Republica elaborou

para entregar ao Governo por causa do Plano Nacional de Investimentos, o que é que o

Senhor  Presidente  da  Câmara  vai  agora  fazer  junto  do  Grupos  Parlamentares  da
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Assembleia  da  Republica?  É  por  causa  do  Orçamento?  Vai  tentar  que  em  sede  do

Orçamento haja alguma pressão para fazer  inscrever a obra no Orçamento de Estado?

Senhor Presidente desculpe, mas já vai com um bocadinho de tempo de atraso, com quem

o Senhor Presidente deveria estar a reunir e sabe que até não é pessoa estranha a este

Concelho era com o Senhor Ministro das Infraestruturas, Dr. Pedro Nuno Santos, que esteve

aqui ainda há dois meses e que disse aqui mesmo, onde eu estou , que os empresários de

Águeda conquistaram o direito a ver esta obra tornar-se uma realidade, e a sua obrigação

fazer juntar a voz dos empresários à voz dos Aguedenses para fazer com que essa obra

seja uma realidade. Acordou agora Senhor Presidente? Mais vale tarde do que nunca.”-------

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

----- “Senhor Presidente, tem toda a razão, peço-lhe imensa desculpa, tem aqui um quadro

onde a Câmara aparece em segundo lugar, é o quadro do índice alfabético, aparece atrás

de Abrantes e a seguir a Águeda aparece Aguiar da Beira.---------------------------------------------

----- Relativamente a isso devo-lhe confessar no mapa da divida total, Águeda aparece no

quadragésimo lugar, é a única referencia positiva que este relatório tem.---------------------------

----- Sabe que o pior cego não é o que não vê é o que não quer ver, mas não posso dizer

isso porque estava-me a meter na sua profissão, aliás até podia porque o Senhor também

se mete comigo e fala então com um à vontade como se percebesse disto a potes.-------------

----- Digo-lhe outra coisa, tem aqui um quadro que ainda é pior, é pior para si, somos uns

dos  vinte  e  sete  piores  municípios  em  investimento  direto  da  Câmara  Municipal,  uma

redução de sessenta e seis ponto cinco, o Senhor devia-se ter referido a esse, se calhar viu-

o ao contrário,  de resto alusões a Águeda, zero, mas nós estamos habituados a isso, o

Senhor não lê e depois usa esta chincana política para ver se nos dá a volta, é verdade e

depois vem-me perguntar, “e quantos municípios é que aldrabaram as contas?”. Admitamos

que foram muitos,  o  Senhor  quer-se comparar  a quais?  A esses? Aliás  é com certeza

porque é isso que está admitir, eu quero-me comparar aos bons, aqueles exemplos que dei

aqui, aqueles que usam isso como uma ferramenta de trabalho.--------------------------------------

-----  Mas,  há  uma  coisa  que  eu  quero  e  que  lhe  exijo  isso  enquanto  elemento  desta

Assembleia, é que fale verdade e a verdade é o seguinte, se ainda não leu o documento,

por favor, vá lê-lo, porque eu li-o.-------------------------------------------------------------------------------

-----  Já na última Assembleia,  eu relembro-lhe,  o Senhor  passou a Assembleia inteira a

acusar  os  membros desta  Assembleia  que  não liam as  informações,  quando  chegou  à

questão das deslocações e estadas, quem não as tinha lido era o Senhor, que não viu um

calhau à sua frente, aquilo não era um pedregulho era um calhau, não conseguiu dar uma

resposta concreta e definida até hoje ainda não a tenho, para uma questão que era, eu
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preciso  de  saber  onde  é  que  a  Câmara  Municipal  gastou  cento  e  vinte  mil  euros  em

deslocações e estadas? Estou a dar-lhe este exemplo, e sabe o que é que eu precisava da

sua parte? O que é que gostava de ter de um Presidente da Câmara? Era,” tu tens razão,

nós vamos inverter  isto,  nós vamos fazer  como os outros,  vamos seguir  boas práticas,

vamos embora”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----  Se a Câmara só pode fazer seis  milhões de investimento para que é que promete

dezoito? Depois vem aqui o Nelo dizer, as minhas obras, do tempo das calendas, já estão

como a rua da Canada, e tem razão, nós não nos podemos satisfazer em ver lá uma obra

posta e andarmos aqui  de coração nas mãos e aqui  ponho-me no lugar  dos Senhores

Presidentes, aqui del rei, ai Jesus será que é este ano? Vejo o Carlos, o Carlos com certeza

que em Fermentelos  está todo contente por  lá  estar  um investimento de seiscentos mil

euros na Pateira de Fermentelos, tens algumas garantias que aquilo vai ser feito? Tens,

então o resto que está por fazer que já foi prometido há dois anos, há três , há quatro, essas

vão continuar à espera para fazer a tua? É isso que é a nossa transparência? Qual é o

critério, no meio dos dezoito, para nós irmos fazer os tais seis? Qual é o critério? Isso é o

que  nós  queremos  saber,  que  é  para  depois  ver  e  averiguar  da  justiça  do  Senhor

Presidente. Agora não me tentem enganar, não me tente dizer, “já leste, estão lá X quadros

com a Câmara Municipal no topo” Está aqui, venham ver. Não façam isso, parem com isso,

vamos-nos deixar disto, não tem problema nenhum, habituem-se a isto, nós temos que falar

verdade.  “Não li,  qual é o problema?”,  “Tens razão,  qual  é o problema?”, “Vamos fazer

diferente, qual é o problema?” Temos que andar toda a vida neste sufoco, todos os anos

aqui  venho dizer  a mesma coisa,  todos os anos o Senhor  Presidente parece que goza

comigo, mas o Senhor que perceber mais disto do que eu? Que o Estado português me

pagou os estudos como pagou a si, com certeza, para a sua profissão, para eu vir falar aqui

com a mesma legitimidade que o Senhor fala na sua ou quer-me a mim passar um atestado

de incompetência? Olhe que eu trabalho, eu li isto mesmo, fiz um trabalho sério. Ainda na

última sessão desta Assembleia viemos aqui com propostas e o Senhor foi o primeiro a

dizer  “Sim  senhora,  vamos  embora, propostas  para  a  derrama,  propostas  para  o  IMI,

podemos estar errados, podem ter uma visão diferente, com certeza isto é que é política”.

Agora, fazer este tipo de encenações,  não, isso não contem comigo, é que não contem

comigo, nem contem com o PSD, estamos aqui para ajudar, se vocês quiserem e estou a

falar para vocês aí dos Juntos também, não façam isso para nós.------------------------------------

----- Eu trouxe os dados, não fui eu que os inventei, estão aqui, o relatório é publico, foi

apresentado em outubro, qual é a necessidade de denegrirem quase um trabalho que uma

pessoa fez, digam lá onde e que está o quadro?-----------------------------------------------------------
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----- Já agora Senhor Presidente queria-lhe dizer o seguinte, nós não podemos pactuar nem

com este comportamento que o Senhor Presidente teve, que nós não concordamos, nem

com este documento que não serve para ser regulador da atividade do município, o grupo

Municipal do PSD vai votar contra este Orçamento, dando liberdade de voto, tal como é

costume, deste documento aos Senhores Presidentes da Junta para que em consciência

votarem aquilo e votarem da melhor maneira para as suas gentes.”----------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, tenho que estar em certa medida de acordo com aquilo que foram

as intervenções anteriores porque nós tentamos ser cordiais,  tentamos ser delicados nas

nossas intervenções e o Senhor dá a volta e diz mais do mesmo.------------------------------------

----- Efetivamente, qual é o seu plano para a estação arqueológica do Cabeço do Vouga?

Num milhão de euros de AgitÁgueda e de cultura, aquilo  é cultura Senhor Presidente e

aquilo é cultura não é com dimensão projetada, aquilo é cultura que o vento vai levar, aquilo

é cultura que os Senhores com a não aplicação de obra acabam por destruir, portanto diga-

nos aqui e agora, onde, quando, como, o que é que pretendem fazer com aquilo? Ou então

assumam  politicamente  que  a  estação  arqueológica  do  Cabeço  do  Vouga  é  um  não

assunto, para as gentes da nossa terra saberem que politicamente aquela cultura para este

Executivo é “bola”---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Questionei-o do lixo, não questionei dos camiões do lixo, questionei-o da política para

que os nossos caixotes do lixo não andem aí  ao Deus dará,  foi  isso que lhe perguntei

Senhor Presidente. Aquilo é uma competência da Câmara Municipal,  qual é a estratégia

para resolver este problema? Porque é que em frente ao estaleiro da Câmara Municipal, na

Alagoa, está uma passadeira, há meses, sem estar sinalizada? Porque é que não existe

uma  política  definida?  Em  Águeda  as  nossas  passadeiras  são  tratadas  desta  forma  e

Águeda é desde Rio de Maçãs até Fermentelos, Águeda não é de ali de Alagoa até lá baixo

à ponte   Senhor Presidente.------------------------------------------------------------------------------------

----- Águeda não se pode reduzir a chapéus e nós estamos a reduzir o nosso Município a

chapéus, chapéus há muitos, de todas as cores, mas não é suficiente. O Município é muito

mais do que os chapéus, os chapéus estão consolidados, o Pai Natal está consolidado é

verdade, e o resto do Município?--------------------------------------------------------------------------------

----- O Senhor apregoou a pés juntos que agora é que iam ser as freguesias.---------------------

----- Paulo, Senhor Presidente da Junta de Trofa, Segadães e Lamas, o Senhor Presidente

diz que no Préstimo faz tudo, na nossa Freguesia não falta nada? É que eu vejo lá tanta

coisa ao Deus dará. Compreendo a posição do Senhor Presidente da Junta, porque se ele

vem para aqui levantar a voz, de seguida, se calhar não leva nada. Mas como eu não tenho
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que lhe pedir nada, tenho mesmo que vir aqui defender os interesses das gentes da minha

terra.  É  hora  de  avançar  para  as  Freguesias  e  isto  não  é  um  pedido,  isto  é  uma

necessidade,  é  uma obrigação,  o  Senhor  compremeteu-se,  Juntos  andaram pelo  nosso

Município a dizer “agora vamos para as Freguesias”, não fomos nós Senhor Presidente. -----

-----  O  Senhor  Vice-Presidente  disse  há  dias  na  entrevista,  na  Soberania  do  Povo,  os

Partidos estão fechados, os Partidos têm que se abrir, hoje demos-lhe aqui uma série de

sugestões e o Senhor não as acata.---------------------------------------------------------------------------

---- Tive uma intervenção em que falei do Centro de Marcha, onde vi que a minha posição,

ou a minha interpretação, se calhar estava errada e imediatamente lhe pedi desculpa e me

redimi. Os Senhores não são humildes a este ponto.-----------------------------------------------------

-----  Questionei-lhe  no  Centro  de  Marcha  como  é  que  era  o  financiamento?  Não  me

respondeu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  Questionei  relativamente  ao  Centro  de  Marcha  se  esta  Câmara  alimenta  a

precariedade  que lá se passa? Isto não é só pegar em centenas de milhares de euros e de

milhões de euros e despejar nas instituições, porque esse é dinheiro público, é nosso, tem

que ser gerido com rigor, não é só chegar lá e despejá-lo, é importante ver como é que as

coisas funcionam, é importante perceber porque é que aquele Centro de Marcha está na

situação que está. Disse-me que está em todas as freguesias, e qual é a percentagem de

adesão nas freguesias? -------------------------------------------------------------------------------------------

----- Há muito que falo neste assunto, está aqui o Senhor Presidente da Junta da Trofa, está

aqui também o Senhor Presidente da Junta de Barrô e Aguada de Baixo, está aqui também

o Senhor Presidente da Junta de Águeda, passam por Águeda, por ano, milhares, milhares

e milhares de caminhantes para os caminhos de Santiago, isto é turismo gratuito, não temos

que fazer absolutamente nada para que ele venha, a pergunta que faço é, como é que

Águeda aproveita este turismo? O que é que nós fazemos para captar estas gentes? O que

é que nós lhe mostramos?----------------------------------------------------------------------------------------

----- Aproveite, porque nós não estamos contra os Juntos, estamos aqui a tentar dar ideias

construtivas mas não se fechem dentro de vocês mesmos.”--------------------------------------------

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

----- “Este é o Orçamento que foi aprovado e estudado pelo Executivo, é o Orçamento que o

Executivo acha que melhor defende as necessidades da nossa população, este Orçamento

não é para agradar aos presentes, é sim para agradar aos nossos Munícipes é a maneira

como o Executivo acha que os quarenta e seis milhões que tem disponíveis melhor vão

suprimir as necessidades do nosso povo.--------------------------------------------------------------------
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----- Esse Orçamento é dividido em várias situações: - educação; freguesias; saúde; Parque

Empresarial  do  Casarão;  regeneração  da  cidade  e  das  freguesias;  obras  no  mercado

municipal;  segurança  e  proteção  civil;  cultura  e  desporto,  houve  forte  investimento  no

desporto; resíduos sólidos e urbanos, forte investimento em termos de  resíduos sólidos e

urbanos. O que é que quero dizer com isto? Quero dizer que os quarenta e seis milhões de

euros podem ser divididos de outra maneira, mas de acordo com o que nós estudamos, de

acordo com o que nós pensamos, é esta a melhor maneira.”-------------------------------------------

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

----- “Jorge Melo, tenho esta voz que Deus me deu, pode parecer irritado mas não, falo

assim e falo com esta vimencia, mas não é falta de humildade eu ouço e gosto de ouvir,

aliás peço desde já desculpa por não me ter referido à estação arqueológica, aliás disse que

eventualmente, no meio de tantas coisas, poderia-me ter esquecido porque efetivamente

nós temos vindo a fazer alguma coisa ou pelo menos estamos a preparar intervenções na

estação arqueológica, mas feitas, da forma que têm que ser feitas.----------------------------------

----- Nós tivemos uma reunião com a Drª. Susana Meneses, Diretora Regional da Cultura do

Centro,  estamos  a  preparar  toda  a  intervenção  e  sobretudo  a  prepararmos  o

acompanhamento  por  parte  da  Direção  Regional  que  é  absolutamente  necessário  a

aprovação da intervenção e o acompanhamento e estamos também a procurar junto da

Universidade de Coimbra uma parceria no sentido de podermos avançar com qualquer coisa

que valorize e de que maneira aquela estação arqueológica  que é,  na nossa ótica,  um

grande  valor  arqueológico  que  temos  no  nosso  Concelho  que  deve  ser  preservado

indiscutivelmente,  aliás  já  estivemos todos de acordo várias  vezes,  inclusivamente  foi  a

minha opinião  partilhada  com outras  pessoas de que se não conseguíssemos fazer  ou

andar ou garantir o mínimo de segurança para aquilo era preferível tapar, para pelo menos

não  se  estragar.  Estamos  a  trabalhar  com a   Direção  Regional  de  Cultura  do  Centro,

estamos  também  a  trabalhar  na  questão  da  virtualização  das  imagens  para  depois

podermos avançar com esse projeto.--------------------------------------------------------------------------

----- É um trabalho que estamos a fazer, estas reunião têm acontecido, o trabalho está-se a

fazer, lamentavelmente nós não conseguimos andar mais depressa, porque isso é um facto.

----- Não levem esta questão para a arrogância ou qualquer outra coisa do género o facto de

não  concordar  com  esta  visão  calamitosa  que  vocês  pretendem  passar  aqui,  não

concordamos, não é assim.---------------------------------------------------------------------------------------

----- Este Orçamento ao contrário do que possam dizer, não é nenhum carro destravado que

vai por aqui abaixo ou qualquer coisa, aliás a exemplo do que tem acontecido todos os

anos, efetivamente essa é uma verdade, nós temos vindo paulatinamente a baixar o nosso
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endividamento, esta questão preocupa os nossos munícipes porque nós não estamos aqui a

gastar o presente e o futuro, nós não estamos aqui a hipotecar o futuro e vocês sabem

perfeitamente isso, nós estamos aqui a propor-nos fazer um conjunto de obras e vamos lutar

por elas, é isso que nós temos aqui.---------------------------------------------------------------------------

----- Indiscutivelmente as Freguesias também não venham para aqui dizer que nós que não

andamos e que é só chapéus, não.----------------------------------------------------------------------------

-----  Acho  que  o  trabalho  das  oposições  é  andar  à  procura  do  que  está  mal,  acho,

compreendo, mas não está tudo mal, lamento mas não está, digo lamento porque não posso

concordar convosco.------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não levem isto uma situação de arrogância, desculpem uma coisa, eu sei o que é que

se anda a fazer e garanto-vos que muitos dos Senhores Presidentes  de Junta também

sabem o que é que se anda fazendo, mas sabem uma coisa? Depois de nós, vai continuar a

haver muita coisa para fazer e quando vierem outros há-de haver outras coisas para fazer

porque ninguém vai fazer tudo.----------------------------------------------------------------------------------

----- Costumo dizer isto porque é um facto, mandar tapar um buraco na estrada, não custa

nada, agora garanto-vos que nem vai ser capaz de os ter todos tapados ao mesmo tempo, e

isso é que é difícil.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Relativamente  ao  Centro  de  Marcha  penso  que  expliquei,  o  Centro  de  marcha

relativamente à questão da precariedade e essas questões, nós temos contratualizado com

uma associação, um trabalho que tem sido apontado como referencia, acho que estamos de

acordo aí,  em Águeda nós temos um trabalho notável a este nível e a preocupação da

Câmara é dotar o acompanhamento de todas estas pessoas que caminham e correm de

técnicos que estejam devidamente preparados para isso, foi isto que eu disse, desculpem

mas é isto que acontece.------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão de Santiago e Fátima, desculpem porque custou-me ali ouvir

que estou a virar ou que estou a ser arrogante, não estou e também não pretendo faltar à

educação  a  ninguém,  a  questão  de  Santiago  e  Fátima  queria-vos  dizer  o  seguinte,  o

caminho  de  Santiago  está  devidamente  marcado  no  nosso  Concelho,  nós  temos  um

conjunto de infraestruturas de apoio e nomeadamente um albergue no nosso Concelho que

é privado mas existe e posso-vos dizer uma outra coisa que também importa aqui dizer,

somos o Município de norte a sul que tem uma atitude perante os peregrinos de Fátima que

mais  ninguém  tem,  aliás  tenho  ali  dezenas,  centenas  de  elogios  de  pessoas  que  aqui

passam e que fazem questão de dizer o seguinte “Obrigada Águeda por nos tratar desta

maneira”. Foi publico este ano que até as casas de banho nos conseguiram roubar, nós

temos tudo isto.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Relativamente à questão do Dr. Carlos Almeida, comparar-nos com os bons é aquilo

que tentamos fazer em muitas, muitas, muitas áreas. O Senhor agora recomenda-nos que

nos comparemos também nestas circunstancias vamos estar atentos e fazer o melhor que

pudermos e soubermos, estamos e vamos nessas coisas todas.--------------------------------------

----- Aquela questão das deslocações e estadas, vou-lhe dizer porque é que eu naquela

altura não li, sabe porquê? Porque eu estava absolutamente certo, conforme a realidade,

que era impossível em deslocações e estadas, sobretudo para os membros autárquicos, de

gastarmos  estas  importâncias,  aliás  estou  tão  tranquilo  com  os  montantes  que  nós

gastamos porque são bastante comedidos, portanto eu sabia que não, vi que nestes cento e

vinte mil euros teria que estar outra coisa qualquer porque como sabe e sabe disso com

toda a  certeza,  até  melhor  do que eu porque é  da sua área  de  formação,  as  rubricas

orçamentais aparecem desta maneira descritas e aqui  nestes cento e vinte mil  euros já

todos sabemos que há aqui  uma grande componente de transportes escolares e outras

coisas, é isto que precisamos de perceber.------------------------------------------------------------------

----- Queria falar de tudo aquilo que o Dr. Miguel Oliveira disse, não quis mais nada, a única

coisa que lhe disse foi: temos mais alunos, temos mais utentes no Centro de Saúde, faltam-

nos casas e já agora também nos falta mão de obra, quis eu dizer que se calhar há mais

pessoas que vieram viver para Águeda, que trouxeram os seus filhos porque provavelmente

não nasceu assim tanta gente mais cá, foi isto só que quis dizer.-------------------------------------

----- Já agora, queria-lhe dizer o seguinte, não sei se tem estado a reparar, mas há muitas

gruas em Águeda, reparem bem porque elas veem-se bem.--------------------------------------------

-----  Relativamente  à  questão  do  Senhor  Presidente  da  Junta  do  Préstimo,  nós  temos

instalados no nosso Município milhares de leds, já agora poso-lhe dizer que nós temos na

totalidade, nas luminárias que temos no Concelho, ultrapassam as vinte e três mil.--------------

----- Aquilo que disse é que nos aumentamos de cerca de um milhão oitocentos e tal o total

das transferências para dois milhões quatrocentos e tal mil euros naturalmente que vamos

definir as obras que vamos fazer, conforme temos feito com as Juntas de Freguesia e estou

na expetativa de vos possibilitar às Juntas de Freguesia mais, estou à espera dos vossos

projetos para além das outras intervenções.-----------------------------------------------------------------

-----  Relativamente  ao Senhor  Presidente  da Junta de Fermentelos queria-lhe  dizer  que

relativamente às cheias nós temos um projeto que está a andar que é uma candidatura que

temos ao POSEUR e que vamos interferir aqui para completar o trabalho,  vamos instalar

válvulas  de  maré  no  rio  aqui  em  baixo  e  vamos  também  aumentar  a  capacidade  de

bombagem da água no período da chuva, porquê? Nós temos a cidade mais defendida  com
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a elevação dos muros e quando o rio sobe e passa para uma cota superior ao das ruas as

válvulas de maré fazem entrar água para dentro da cidade, por sua vez as águas da chuva

não as conseguimos meter no rio, nós vamos precisar de por um lado tapar a água que vem

do  rio  vinda  das pluviais  por  outro  lado  precisamos  de  aumentar   a  capacidade  de

bombagem para termos seco aqui no fundo é um bocadinho funcionarmos aqui em Águeda

um  bocadinho  à  holandesa,  temos  um  projeto,  penso  que  é  publico,  já  foi  lançado  o

procedimento para a obra e que é uma obra financiada pelo POSEUR e que vamos aqui

instalar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à Pateira, vamos ter passadiços, vamos  fazer uma intervenção, já lhe

disse  que  gostaria  muito  de  fazer  em  Fermentelos,  de  adquirimos  os  terrenos  porque

Fermentelos é a única localidade à volta da Pateira que não tem um parque ribeirinho e

sabem porque é que não tem? Porque não há terrenos públicos,  todos eles têm donos,

estamos a tratar disso como o Senhor bem sabe, bem sabe não, está a tratar connosco e a

tratar  bem,  esperamos  ter  essa  possibilidade  de  fazermos  efetivamente  mais  um

investimento mas vamos ter um conjunto de obras bastante interessantes na Pateira.----------

----- Por outro lado vamos continuar na nossa ação de retirar os jacintos.---------------------------

----- Relativamente à Drª. Carla Tavares, ia-lhe apelar à sua memória, quem lhe disse que a

ligação Águeda-Aveiro estava no Plano Nacional de Investimentos fui eu, lembra-se? Aqui

há uns meses.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Queria só de uma forma muito breve começar por falar ao Deputado João Paulo Veiga

porque falou aqui em dois pontos que me preocuparam, relativamente à fraca qualidade das

refeições escolares porque acho que é importante que diga concretamente onde? Já tenho

feito esse pedido algumas vezes quando colocam estas questões, é muito importante que

refiram concretamente onde porque daquilo que é da competência da Câmara Municipal,

estou a falar do pré escolar e do primeiro ciclo, não temos nada que nos seja reportado  de

maior,  existem  situações  muito  pontuais  como  compreendem,  nada  de  maior  a  ser

apontado, portanto gostaria que, se possível, depois me fizesse chegar essas situações. ----

-----  Referir  que  segundo,  terceiro  ciclo  e  ensino  secundário  é  da  responsabilidade  do

Ministério  da  Educação  e  como  sabem  são  empresas  contratualizadas  pelo  próprio

Ministério e aí naturalmente a Câmara Municipal não tem competências nessa área, mas se

houver algo de maior também poderemos ajudar na resolução como aliás temos feito em

diversas situações.--------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Também o que referiu relativamente à falta de equipamentos nas escolas, referiu só

assim,  gostaria  de  perceber  concretamente  ao  que  é  que  se  refere  porque  não  tenho

conhecimento de falta de equipamentos nas escolas e se o houver gostaria que o referi-se.--

----- O Senhor Presidente fez referencia à estratégia local de habitação, acho que é uma

excelente oportunidade para podermos retomar o assunto ao rendimento jovem que, como o

Senhor Deputado referiu, foi um assunto abordado no Conselho Municipal de Juventude.

Nós neste momento estamos na fase de diagnóstico da estratégia local e penso que é uma

ótima oportunidade para, se desse diagnóstico resultar que o apoio ao rendimento jovem

poderá ser uma boa medida, estamos disponíveis para essa situação.------------------------------

----- Relativamente à Deputada Isabel Ferreira, queria referir que relativamente ao coberto

da Fernando Caldeira, penso que já falamos aqui anteriormente, nós pensamos há algum

tempo numa solução que depois esteve a concurso, penso que duas vezes, e não tivemos

empresas a responder a esse  concurso.---------------------------------------------------------------------

-----  Posteriormente estive na escola com o Senhor  Presidente e com o Senhor Diretor,

abordamos uma outra possibilidade que, neste momento, nos parece melhor do que a que

anteriormente analisamos e estamos neste momento a diligenciar no sentido de avançar no

inicio do próximo ano.----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à educação digital, como referiu, como sabem tem sido feito um grande

investimento por parte da Câmara na dotação das escolas, nomeadamente com quadros

interativos,  ainda  no  ano  letivo  anterior  dotamos  algumas  escolas  que  não  tiveram

intervenções  nas  infraestruturas  da  escola  e  que  portanto  não  tinham  ainda  estes

equipamentos, pelo menos da mesma forma que as outras escolas têm, temos feito esse

investimento e levamos a cabo o projeto Águeda Educação Mais que, como sabe teve duas

fases, uma fase mais experimental, depois houve um alargamento.---------------------------------

----- No ano letivo passado, por decisão de algumas escolas, não avançaram com o projeto,

aguardando que fosse retomado, após o balanço que fizemos juntamente com todas as

entidades que estiveram a implementar o projeto foram apontadas algumas melhorias a

efetuar e é com base nessas melhorias que nós vamos avançar com o projeto.------------------

----- Obviamente é um investimento considerável, falou aqui nos números, nós concordamos

com isso, no entanto  face à avaliação que fizemos do projeto juntamente com os diretores

que fizeram dentro da própria escola uma análise do impacto ou da aceitação porque falou

também da questão da aceitação do projeto por parte da comunidade escolar, aquilo que

nós pretendemos é que adiram ao projeto os professores que estiverem motivados para

isso, se entenderem que é uma mais valia para a sua aula porque obviamente se o próprio

professor entender que não, na minha opinião não deve ser obrigado a implementar.----------
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----- Sem dúvida nenhuma que é um investimento que estamos a fazer, é um investimento

considerável  mas que resulta,  no fundo, dessa avaliação e dessa análise que nós fizemos

em conjunto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Para  terminar,  penso  que  a  Drª:  Carla  Tavares  falou  na  questão  da  Carta  Social,

referindo,  penso eu,  que Águeda não estaria a elaborar esse documento,  percebi  bem?

Percebo a confusão que possa ter sido feita porque, até agora, a denominação usual era o

diagnóstico social que depois  dava origem a um plano de desenvolvimento social, por sua

vez  dava  origem  a  um  plano  de  ação.  Atualmente  entende-se  que  esse  conjunto  de

documentos é a Carta Social e aquilo que nós estamos agora também para iniciar, porque

de tempos a tempos temos de fazer essa atualização, e esses documentos e agora vamos-

lhe chamar Carta Social com aquilo que Carta Social contempla, também está a acontecer,

por exemplo, na área da educação, antes tínhamos cartas educativas depois passamos a

planos estratégicos e agora voltamos às cartas educativas, penso que a confusão tem a ver

com isso, mas vamos avançar com a Carta Social.”-------------------------------------------------------

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

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

deliberou por maioria, com três abstenções do Grupo Municipal do  CDS, 6 votos contra e

quatro a favor  do Grupo Municipal  do PSD,  cinco votos  contra e  um a favor  do Grupo

Municipal do Partido Socialista e treze votos a favor do Grupo Municipal - Movimento Juntos

aprovar a proposta da Câmara Municipal para aprovação das Grandes Opções do Plano e

Orçamento e Mapa de Pessoal para o Ano de 2020. -----------------------------------------------------

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

-----  “Apenas para dizer que,  à semelhança do que já aconteceu em anos anteriores,  o

Grupo Municipal do Partido Socialista decidiu votar contra o presente Orçamento uma vez

que mesmo não traça, de acordo com aquilo que seria expetável, uma linha de futuro, uma

estratégia de crescimento para o futuro do Concelho e que acreditamos que não está a

enveredar  por  um  bom  caminho,  está  apenas  a  apresentar  um  projeto  baseado  em

suposições, em inscrições de verbas para as quais não há respostas concretas quanto à

sua utilização e por isso, o Partido Socialista entende que não havendo essa estratégia

delineada para o futuro do Concelho, estratégia essa que deve ser refletidas nas Opções do

Plano e Orçamento, não deve merecer o nosso voto favorável.----------------------------------------

------  Não sem antes também dizer que,  seria sempre de causar alguma preocupação e

alguma dúvida quanto à validade do próprio Orçamento porque quando um Presidente de

112

Ata da quinta Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
 de 29 de novembro e 2 de dezembro de 2019



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Câmara aqui consegue aqui dizer algo que, sabe bem, não corresponder à verdade, tudo

pode ser possível.”--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Adenda ao Protocolo n.º 227/2016;--------------------------------------------------------------------------

----- De seguida o Senhor Presidente da Assembleia deu conhecimento da existência de

duas declarações de interesse, uma declaração de interesse do Senhor Deputado Carlos

Almeida e outra declaração de interesse do Senhor Deputado Carlos Nolasco, ambos do

PSD, pelo que os mesmos não irão votar a proposta.-----------------------------------------------------

-----  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 aprovação da

Adenda ao Protocolo n.º 227/2016.-----------------------------------------------------------------------------

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

revogação do Protocolo n.º 273/2018 e atribuição de apoio extraordinário;------------------

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

----- “Senhor Presidente, só para dizer que relativamente a esta questão que tem a ver com

Centro Social Cultural e Recreativo de Crastovães, trata-se de um apoio extraordinário que

a Câmara Municipal  pretende dar,  no sentido  de poder  habilitar  definitivamente  aquelas

instalações à licença de utilização e resolvermos um grave problema que pode constituir a

falta  dessa  mesma  licença,  nomeadamente  fazendo-nos  lembrar  outros  processos  que

aconteceram noutras  latitudes  mas que nos preocupam,  o  facto  de  podermos com isto

licenciar-mos definitivamente a garantirmos toda a segurança naquelas instalações leva-nos

a fazer este esforça suplementar.-------------------------------------------------------------------------------

----- Já agora, aplaudir a postura do Centro Social Cultural e Recreativo de Crastovães e dar

aqui boa nota do exemplo porque o desafio que aqui temos, lançamo-lo a todas as outras

associações, já agora, foi o mesmo que aconteceu com a Banda Nova de Fermentelos, são

duas  situações  que  aqui  temos  e  que  indiscutivelmente  estamos  disponíveis  para

prestarmos o melhor apoio a todos para que possam regularizar estas situações que são

fundamentais regularizar.”----------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ O que lhe vou falar tem a ver com o ponto três ponto quatro e também com o ponto

três ponto três, que já foi votado.--------------------------------------------------------------------------------

----- Apenas para dizer que o nosso Vereador Paulo Seara, já há muito tempo, apresentou

uma proposta para que a Câmara fizesse um plano, para ajudar os clubes e associações do

113

Ata da quinta Sessão Ordinária da Assembleia Municipal
 de 29 de novembro e 2 de dezembro de 2019



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Concelho, a melhorar as condições de utilização e principalmente de segurança e também a

legalização das mesmas.------------------------------------------------------------------------------------------

----- Tendo em conta alguns acidentes, alguns também bastante graves, que têm acontecido

em várias associações pelo país fora, seria de esperar que tivesse havido recetividade para

esta proposta, mas os membros do Movimento Juntos reprovaram a mesma.---------------------

----- Vamos portanto, continuar a aprovar, nesta Assembleia, muitas situações avulsas de

obras nas instalações das nossas associações,  obviamente o PS vai votar a favor,  mas

parece-me que seria mais correto fazer isto de forma programada, estabelecendo verbas

nos orçamentos que permitissem proceder às obras necessárias.------------------------------------

----- Acho que não vem mal ao mundo se as propostas da oposição forem aceites? Nem que

seja uma vez por festa de vez em quando.”------------------------------------------------------------------

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

----- “Quem conhece a realidade das coisas percebe que não há uma matriz comum a estes

problemas,  as  licenças  de  utilização  estabelecem  e  exigem  o  cumprimento  de  várias

obrigações que todas elas são diferentes de situação para situação.---------------------------------

----- Isto que está a dizer, o Município está a fazê-lo há muitos anos e vai continuar a fazer ,

temos que acompanhar cada uma das associações que têm este tipo de situações e volto a

dizer que, oxalá fosse possível fazer desta forma assim tão simples um plano e ponto, está

resolvido.  Não,  quando  chegamos  a  esta  fase  exige  muito  trabalho  anterior  e

nomeadamente a própria gestão urbanística que está aqui o João Clemente que acompanha

estes processos muito de perto e que no fundo isto é o culminar de todas estas situações e

não é tão simples quanto parece.”------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente em relação a este assunto, penso que aquilo que o nosso Vereador

tentou  propor,  foi  que  fosse  feito  um  planeamento  estratégico  para  resolver  todos  os

problemas que possam existir no Município, existe diagnóstico feito?--------------------------------

-----  Quantas associações é que nós temos com a porta aberta que não têm licença de

utilização no Município? O Presidente da Câmara sabe disto?-----------------------------------------

-----  Quantas  associações  é  que  não  têm  os  planos  de  combate  a  incêndios  nas

instituições? O Município sabe disto?--------------------------------------------------------------------------

----- Penso que é isto que está em cima da mesa, sabemos que é uma tarefa difícil, cada

caso é um caso, mas o que está aqui em cima da mesa é tentar perceber se o Município já

definiu isto como uma prioridade, tendo em conta o que o Senhor Presidente ainda agora

acabou dizer que aconteceu aqui num concelho ao lado, precisamente para tentar evitar
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isso, perceber se nós estamos preocupados e se temos uma estratégia definida para fazer

um diagnóstico e depois após o diagnóstico, caso a caso resolver a situação---------------------

Há estratégia? Há diagnóstico? Quando é que o vamos fazer? É isso que pretendemos

saber.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- O que quis dizer ao Senhor Deputado, sem  fazer transparecer qualquer nota de falta ou

de agressividade,  não é o caso,  mas volto a não concordar,  o que quis dizer foi  que a

Câmara  Municipal  faz  isto  há  muitos  anos,  estamos  ao  lado  das  associações,  das

instituições que têm este tipo de problema a tentar resolvê-lo, muitos deles não é assim, não

é fácil, não é por decreto, temos que perceber a génese das coisa, o que é que há que leve

a que haja essa licença de utilização, no fundo quais as mudanças que precisam de ser

feitas,  para  depois  podermos  fazer  isto,  não  cabe  numa  cartilha  porque  são  situações

completamente diferentes e muito diversas, é essa a questão, foi isso que disse.----------------

----- Agora, a Câmara Municipal está e continua disponível para todas as situações para

fazermos este trabalho em conjunto e também tem que haver a predisposição por parte das

pessoas,  estamos cá e fazê-mo-lo sem dúvida nenhuma e estamos a fazê-lo há muitos

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

----- 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 unanimidade a proposta da Câmara Municipal para aprovação da

revogação do Protocolo n.º 273/2018 e atribuição de apoio extraordinário.-------------------------

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

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

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

----- “Senhor Presidente trata-se de um apoio suplementar para este ano, é a segunda vez

que trazemos aqui um apoio suplementar para União de Freguesias de Travassô e Óis da

Ribeira, neste caso é a aquisição de um trator para a Junta, é uma solicitação do Senhor

Presidente da Junta que fez toda a negociação relativamente à aquisição do trator  solicitou-

nos  este  apoio  que  estamos  aqui  a  cumprir,  mais  uma vez,  aquilo  que  temos  vindo  a

dizer.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  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 aprovação da

Concessão de Apoio à União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira;------------------------
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-----3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal  para aprovação dos

Espaços Cidadão nas Freguesias – Apoio ao Funcionamento;-----------------------------------

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

-----“Esta negociação resultou de reuniões que aconteceram com todos os Presidentes de

Junta, foi decidido e deliberado neste sentido por eles, trata-se de mais uma vez a Câmara

Municipal estar aqui a disponibilizar-se para comparticipar e desta vez no atendimento aos

cidadãos  nas Juntas  de Freguesia,  quer  dizer  que não é  nenhum financiamento  que  a

Câmara vá buscar a algures é do orçamento da Câmara e só do orçamento da Câmara que

estamos a participar,  que eu saiba não é uma prática seguida por outras câmaras,  não

conheço outro exemplo e aqui uma vez mais, nessas tais reuniões, definimos uma situação

muito simples,  a Câmara passou a comparticipar  com dois  euros e meio  cada hora de

atendimento de disponibilização ao público.-----------------------------------------------------------------

----- Junto do atendimento da Junta e sem que isso represente um esforço acrescido por

parte da Junta de Freguesia, qualquer uma delas, passamos a disponibilizar os serviços do

espaço  do  cidadão,  naturalmente  que  a  Câmara  colocou  meios  técnicos  na  Junta  de

Freguesia e as Juntas de Freguesia juntaram a esses meios técnicos meios humanos que já

tinham.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- As verbas que aqui estão foram as acordadas nessa reunião, volto a dizer acordadas e

votadas pelos Senhores Presidentes de Junta resulta exatamente aí esta proposta.------------

----- Há aqui uma reserva que o Senhor Presidente da Junta de Barrô e Aguada de Baixo,

suponho que quer intervir,  mas desde já posso dizer,  há aqui  uma diferença porque na

altura em que ocorreu esta reunião, não esteve presente e naturalmente que é passível de

correção porque  efetivamente já verificamos que há uma falha.”-------------------------------------

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

----- “Efetivamente, por razões alheias à minha vontade, não estive presente numa destas

reuniões e também por lapso dos serviços,  tenho aqui quatro horas de serviço semanal

quando são quarenta, é uma questão de uma vírgula, o que está combinado com o Senhor

Presidente da Câmara vou receber uma décima parte do que teria direito a receber este

ano, assim, na próxima Assembleia, na próxima oportunidade será corrigido este valor do

ano 2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Também, estou a falar isto precisamente para que fique registado, também a previsão

do próximo ano está errada, também será corrigida porque serão dois espaços de cidadão a

quarenta horas o que depois vai perfazer um total de oitenta horas semanais.--------------------

-----  Senhor  Presidente  agradeço-lhe  que tenha  tido  essa  postura  e  cá  estaremos para

resolver este assunto no próximo ano.”-----------------------------------------------------------------------
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----- Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira;--

----- “Tal como o meu colega Wilson, também há aqui um lapso porque de facto houveram

dois quadros recebi um primeiro quadro da Câmara Municipal e no mesmo dia, conforme

podem comprovar nos e-mails, recebi um segundo quadro a corrigir o horário, portanto no

primeiro daria duzentos e vinte e cinco euros por mês,  de acordo com os horários que

estavam no primeiro quadro, entretanto após retificação, com o horário que está a ser feito,

quatrocentos e cinquenta euros que é o horário que está a ser feito na Junta de Freguesia e

também gostaria de ver retificado aqui o nosso horário, visto que nós estamos a praticar

este horário no espaço cidadão.---------------------------------------------------------------------------------

----- Queria também falar aqui que a minha Junta de Freguesia, por cada cem habitantes é

aquela que tem tido maior utilização, tal como Fermentelos, estive aqui a fazer um rácio, foi

falado no outro dia, numa reunião, que lá se fazia pouco, porque temos menos habitantes é

óbvio que se faça menos.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----  Mas  também a  interioridade  faz  com que,  por  exemplo,  Belazaima,  Castanheira  e

Agadão, a cada cem habitantes, sete pessoas já utilizaram o espaço cidadão no último ano,

na nossa foram oito, tal como em Fermentelos, são as três Juntas com o maior rácio de

utilização do espaço cidadão e portanto aqui a única coisa que pretendia era que também

fosse corrigido o nosso horário para que a Junta de Freguesia não saísse prejudicada com

esta  proposta.”------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente confirmo que há um erro nas horas apontadas para Barrô e Aguada

de Baixo, lembro que neste momento em Barrô e Aguada de Baixo,  de acordo com os

documentos que instruem o processo, Barrô tinha sido aberto este espaço cidadão a vinte e

dois do onze de dois mil e dezoito e Aguada de Baixo ainda não se encontrava aberto em

outubro  de  dois  mil  e  dezanove  estamos  de  acordo  e  para  nós  ficarmos  aqui

certos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão do Préstimo, as horas que aqui estão, foram as que foram

aprovadas na referida reunião,  estão aqui  todos os Senhores Presidentes de Junta que

podem ajudar nessa matéria e aquilo que vos quero dizer é que, de acordo com os dados

que nos são enviados pela AMA, dos três espaços do cidadão do Préstimo, um encontra-se

a zero neste momento ainda, encontra-se com zero atendimentos e propriamente por o de

A-dos-Ferreiros,  apesar  disso,  estamos  a  contemplar  as  horas  invocadas  pelo  Senhor

Presidente para essa matéria:”----------------------------------------------------------------------------------

----- Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD; ------------------------------------------------------------
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----- “Senhor Presidente esta é a segunda vez que cá vem o ponto, esta é a segunda vez

que vem com erros em Barrô, nós como membros da Assembleia do Grupo Municipal do

PSD,  vamos respeitar  a posição do Senhor  Presidente da Junta de Barrô e Aguada de

Baixo, a nossa intenção era votar contra, não só pelo erro, fosse ele de Barrô e Aguada de

Baixo, fosse outro, uma vez que ele manifesta a sua vontade em prosseguir com o ponto,

assumindo esse sacrifício para com os colegas, nós vamos seguir a posição dele.” ------------

----- O Presidente da Mesa, dado o avançar da hora, pôs à consideração da Assembleia a

continuidade da reunião por mais uma hora, não vendo esta inconveniente.-----------------------

----- Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira;--

----- Senhor Presidente respondendo à sua pergunta, o Senhor deveria saber, mas neste

momento, aliás e há muito tempo porque fui perguntar às minhas funcionárias o porquê de

um dos espaços cidadão estar com horário a zero.--------------------------------------------------------

----- Ele está porque como nós temos duas secretárias e as passwords são dadas a cada

funcionária, nós teríamos que ter uma terceira secretária para receber a password, há este

problema com a AMA efetivamente e é por isso que não aparecem os atendimentos feitos

em A-dos-Ferreiros, espero que tenha ficado esclarecido relativamente a isto, daí estar a

zero, não que não tenha lá sido feito nenhum atendimento.---------------------------------------------

----- Segundo há um colega que não aparece na reunião logo não dá o horário, depois tem o

horário corrigido, eu apareci, já lhe disse que houve aqui um lapso, só quero saber se vai ou

não corrigir este lapso que aqui está, sim ou não? Porque se não corrigir o que vou ter que

fazer é cortar o horário de atendimento do espaço cidadão e não queria, acho que não é

esse o nosso objetivo, agora se nós fazemos este horário, se eu estiva na reunião, mesmo

que tivesse sido  um lapso, não se corrige?”-----------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente relativamente à questão de Barrô, só para esclarecer, o erro é um

erro que, no momento da reunião onde o Senhor Presidente não pode estar, os dados que

estavam disponíveis naquela altura eram  os que aqui estão, depois percebemos a razão e

as coisas serão corrigidas, não há aqui nenhum erro deliberado nem há nenhum erro dos

serviços, efetivamente é assim e foi essa a razão.---------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão do Préstimo, o Senhor tem um problema que é conviver com a

questão democrática, tem e estão aqui os Senhores Presidentes de Junta, o Senhor tem

esse problema consigo, não consigo dizer-lhe mais nada.-----------------------------------------------

----- Foi isto que foi votado, foi este horário que o Senhor deu na referida reunião, estão aqui

os Senhores Presidentes de Junta todos, se alguma coisa estiver mal, façam o favor se

alguém me puder emendar.”-------------------------------------------------------------------------------------
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----- Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira;--

----- “ Senhor Presidente como é que os outros Presidentes de Junta aqui podem saber qual

é o horário que eu faço na minha Junta de Freguesia?---------------------------------------------------

----- Fui claro consigo, até já pus a hipótese de ter havido um erro, aliás o mapa que aqui

tenho não fui eu que o fiz , foram os seus serviços, está feito pelos seus serviços e foi um

mapa enviado à posterior  do mapa que está errado, tenho aqui, tenho a cópia dos e-mails,

houve um erro , houve um lapso, é só isso que lhe estou a dizer.-------------------------------------

-----  Imaginemos que tinha faltado a esta reunião,  imagine que isto é um lapso,  não se

corrige? Porquê?----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O que o Senhor nos quer transferir, fruto deste erro, é metade, já lhe disse, pode ter

havido um lapso, vamos lá imaginar, digo que foi um lapso, não se corrige?  Ou vou fazer o

quê? Vou agora reduzir para metade o horário do espaço cidadão?----------------------------------

----- Ainda agora, também já lhe disse que, o facto de não haver atendimento em A-dos-

Ferreiros, deve-se ao facto de que a AMA não passou uma terceira senha porque cada

senha é para cada funcionário e como nós temos três postos de atendimento e temos só

duas secretárias credenciadas e qualificadas para  tal, nós estamos agora com um problema

que é arranjar a terceira credencial.----------------------------------------------------------------------------

----- A única coisa que lhe peço é que corrija o mapa.-----------------------------------------------------

----- Os critérios foram efetivamente discutidos com todos os Presidente de Junta e foram

alterados, quanto a isto ok. Eu fui contra a alteração dos critérios porque a alteração dos

critérios fez com que muitas Juntas de Freguesia vissem o seu valor diminuído, sobre este

assunto já está resolvido.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- Agora, o que peço é igualdade, se há um erro, se há um lapso ou o que quer que seja,

só peço é que se estamos a pagar a dois euros e meio a hora que se pague também para a

minha Freguesia o mesmo que se está a pagar às outras ou vou fazer o quê agora? Vou

reduzir o horário de atendimento? É só isso que lhe peço, para que não prejudique a minha

Freguesia por um suposto lapso que aqui está nos papeis, quando eu tenho as cópias dos

e-mails  trocados com a funcionária Sílvia Martins, o horário corrigido vem depois Senhor

Presidente”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----”Tenho um e-mail à minha frente da AMA solicitando-nos um parecer relativamente a

uma  matéria,  reparem  numa  coisa,  o  e-mail  é  de  segunda-feira  dia  vinte  e  cinco  de

novembro de dois mil e dezanove, e nessa segunda-feira estava a AMA a perguntar-nos,

relativamente a esta questão, por uma razão muito simples, no dia vinte e dois de novembro
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às dezasseis e trinta e oito,  o Senhor Presidente da Junta do Préstimo encarregou uma

funcionária do Préstimo de dizer o seguinte: - “encarrega-me o Senhor Presidente da Junta

da União das Freguesias de procederem às seguintes correções com a morada correta num

dos espaços e o horário correto nos três espaços que junto anexamos”  portanto ele, neste

momento está a tentar junto da AMA, com um procedimento que não é assim, porque é a

partir daqui que o deveria fazer, agora sim alteraram-lhe os procedimentos, nós estamos

aqui  e  de uma forma absolutamente  unilateral,  aquilo  que estou  aqui  completamente  à

vontade é que o horário que foi acordado, na reunião referida, é este, volto a dizer e lanço o

repto aqui a quem está presente e os Senhores Presidente de Junta que estão aí podem

dizer,  foi  esta  que  correspondia  a  vinte  e  duas  horas  por  mês,  na totalidade,  nos  três

espaços,  foi  isto  que  foi  votado,  foi  este  o  horário  que  estava,  a  seguir  estamos

completamente disponíveis para podermos falar, o que estamos a votar é esta questão.------

----- Relativamente ao Senhor Presidente da Junta de Barrô e Aguada de Baixo, a situação é

diferente, foi só isto que disse. Podemos analisar e ver que alterações é que fazemos como

é que estão a decorrer as situações e como é que fazemos, podemos fazê-lo, agora, a

situação ali é completamente diferente, houve um lapso na transmissão de dados para essa

reunião e o Senhor Presidente da Junta pelos motivos que tinha, não pode estar nessa

reunião, foi assim, é só isto, não estamos aqui a criar nenhuma polémica, não é nada, é

assim tão simples, o que está em causa é este documento, a única coisa é que aceito o erro

acolá, neste momento aqui estou-lhe a dizer que foi isto que foi negociado, foi isto que foi

votado naquela hora.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Desculpe, não admito sequer a possibilidade de poder estar aqui ou querer imputar o

erro a outrem, não foi, foi isto que foi votado, Senhores Presidentes de Junta façam-me o

favor digam se é mentira ou não, estávamos onze Presidentes de Junta, eu, a Drª. Sílvia,

mais gente, eram dez nessa altura, faltava um.”------------------------------------------------------------

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

----- “Penso que posso falar em nome dos restantes dez  Presidentes de Junta, já tivemos a

reunião na semana passada, sobre este assunto, voltamos a falar na mesma tecla, isto que

aqui  está,  à exceção de Barrô e Aguada de Baixo que não estava correto e que já  foi

entendido e corrigido, é isto que na nossa opinião está correto, acho que devemos votar e

passar à frente e se houver algum problema acho que se devem sentar os dois a uma mesa

e resolvê-lo, como fez o Presidente Wilson Gaio”.--------------------------------------------------------- 

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

-----   “Senhor Presidente,  parece-me que o objetivo dos espaços do cidadão é servir  os

cidadãos,  o objetivo  dos espaços do cidadão não é financiar  as freguesias com verbas
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suplementares para auxiliar o seu funcionamento e a questão é saber se a redução, para

metade,  do  tempo  de  funcionamento  do  espaço  cidadão  na  União  de  Freguesias  do

Préstimo e Macieira de Alcoba, que é a Freguesia mais envelhecida do Concelho, a mais

distante, em tempo de acesso, pelo menos em duas das suas povoações maiores, ao centro

do  Município,  se  esta  população  precisa  ou  não  precisa  destes  serviços,  sendo  eles

disponibilizados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Eu  aceitaria  uma discussão  baseada  no  seguinte  pressuposto:  esses  serviços  não

estão ou não vão ser prestados e portanto não vão ser financiados. Agora, uma discussão

com base no seguinte pressuposto, “nós estivemos a discutir critérios”, foi isto que deduzi

daquilo que disse, “nós estivemos a discutir critérios numa reunião, esses critérios foram

aprovados e havia  também informação já procedente da Câmara e vista eventualmente

pelos Presidentes de Junta e confirmada pelos Presidentes de Junta”, isto seria outra coisa.

Não  sei  se  foi  isto  que  se passou  e  os  Presidentes  de Junta  aceitaram aquilo  que  foi

proposto,  nomeadamente  os  critérios  e  concomitantemente  os  quadros.  Posteriormente,

verifica-se que há um erro, a própria Câmara Municipal corrige o erro, mas o erro vai passar

a  ser definitivo. Para quê? Para prejudicar a população?”----------------------------------------------

----- Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira;--

----- “Senhor Presidente vamos acabar com isto de uma vez por todas, nós quando fomos

para reunião Senhor Presidente, foi a reunião que alterou os critérios, não pode pergunta a

qualquer Presidente de Junta que aqui está qual é o meu horário porque eles não sabem,

nem eu sei o horário deles, eu não sei qual é o horário de Fermentelos e nem Fermentelos

sabe qual é o meu horário, como é que pode andar aqui para os Presidentes de Junta se foi

ou não foi, eu não sei qual é o horário de Valongo, qual é o horário de Fermentelos, não sei

qual é o horário de Macinhata, não sei, nem eles sabem o meu horário.----------------------------

----- Tenho aqui a cópia dos e-mails a corrigir agora, o Senhor quer corrigir? Corrige-se, se

não quiser a Junta de Freguesia perde dois mil e setecentos euros e passo a trabalhar

metade do tempo, a vontade é sua.----------------------------------------------------------------------------

----- Ainda agora provei aqui que a minha Junta de Freguesia, por cada cem habitantes, o

ano passado fez oito atendimentos, igual ao Préstimo e Macieira de Alcoba, só Fermentelos

que teve o mesmo rácio e depois Belazaima, Castanheira e Agadão, a escolha é sua, é o

Senhor que está a atribuir a verba, portanto, se for para manter o erro, eu reduzo o horário,

se nós formos corrigir, mantenho o horário, agora a escolha é sua, só preciso que me diga

sim ou não porque se for para corrigir horário voto favoravelmente, se não for para corrigir

horário,  como é óbvio tenho que votar contra e reduzir  o horário do espaço cidadão na

minha Freguesia, é tudo”.-----------------------------------------------------------------------------------------
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----- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; -----------------------------------

----- “ Senhor Presidente vou responder pelo respeito que me merecem todas as pessoas

que merecem ser esclarecidas, sobretudo porque efetivamente isto é uma conversa estéril e

estranha e esquisita.------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O que nós acordamos na reunião e acordamos montantes e horários porque eu estive

a fazer contas, nós não poupamos nada, até estamos a pagar mais do que outra qualquer

proposta que tenha acontecido em qualquer outra altura, portanto primeira questão e isto é

que tem que ficar aqui claramente assumido.---------------------------------------------------------------

----- A Câmara Municipal por iniciativa própria está aqui a ajudar as Juntas de Freguesia a

prestarem  um  serviço,  curiosamente  como?  E  os  pressupostos  foram  sempre  estes  e

atenção o horário foi apresentado naquela reunião pelo Senhor Presidente da Junta e que

não haja dúvidas acerca disso, por uma razão muito simples, correspondia rigorosamente

aos tempos de atendimento que ele tinha na União de Freguesias ou seja ele tem três

postos, tem três Juntas de Freguesia, tem a sede da Junta no Préstimo, a sede da Junta em

Macieira  de  Alcoba  e  tem o  edifício  que  também é  da  Junta  de  Freguesia  em A-dos-

Ferreiros, o tempo onde está mais tempo aberto é curiosamente o sitio onde tem menos

interioridade, o tal onde as pessoas estão mais próximas que é A-dos-Ferreiros, está a cinco

minutos de carro daqui, depois no Préstimo tem algum tempo e tem Macieira de Alcoba

ainda menos tempo.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  O que  nós  estamos aqui  a  dizer-lhe  é  o  seguinte,  apesar  de estarmos com estes

atendimentos,  e  o  Senhor  Presidente  da  Junta  já  me  explicou  porquê  e  eu  aceito

perfeitamente, tive o cuidado de lhe dizer que mesmo estando a zero, estamos a considerar

esse horário e os valores que aqui estão, mesmo aparecendo na contabilidade da Agência

da Modernização Administrativa a zero, nós não estamos aqui a retirar absolutamente nada.

----- Mais, a outra questão que nós todos estamos aqui a fazer é o seguinte, todas as outras

Juntas de Freguesias que já dispunham dos serviços abertos com estes horários, a única

coisa que lá fomos colocar mais, foi outra potencialidade, ou seja o acesso a partir da sede

da Junta de Freguesia a um conjunto de possibilidades que temos nas lojas do cidadão ou

seja as pessoas ali passaram a estar mais próximas, isto, curiosamente, é sobretudo um

serviço do Estado Central que curiosamente, a Câmara Municipal de Águeda está-se aqui a

propor  essa  aposta  na  maior  proximidade  a  comparticipar  as  Juntas  de  Freguesia,  um

tempo de abertura das Juntas de Freguesia com pessoal que já tinham, a única coisa que lá

têm é um computador que a Câmara lá foi entregar e é onde as pessoas têm a possibilidade

de ter acesso a estas aplicações e prestar este serviço aos cidadãos, é só isto, não venham

estar aqui a diabolizar qualquer coisa nós estarmos a privar o que quer que seja porque o
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horário que esta aqui é o horário que a União de Freguesias do Préstimo e Macieira de

Alcoba já faz há longos anos, é o horário de atendimento.----------------------------------------------

----- Este foi o horário que o Senhor Presidente da Junta trouxe para essa reunião e disse,”o

horário que tenho é este “ quando percebeu que daqui vinha financiamento, mandou um e-

mail à posterior a dizer que queria aumentar os tempos, foi só isso.----------------------------------

----- Atenção, o que nós estamos a votar é o que foi tratado naquela reunião, as correções

tratam-se da forma como o Senhor Presidente da Junta de Barrô e Aguada de Baixo assim

falou, hoje ninguém vai alterar este documento.”-----------------------------------------------------------

----- 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  votos  contra  do  Grupo  Municipal  do  CDS  a

proposta da Câmara Municipal  para aprovação dos Espaços Cidadão  nas Freguesias  –

Apoio ao Funcionamento.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

----- Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira;--

----- ”Quero dizer ao Senhor Presidente que a partir de amanhã passamos a fazer metade

do tempo, enquanto o Senhor não corrigir um erro que é seu, um erro que eu disse aqui que

poderia ser um lapso mas que foi corrigido pelos seus serviços, vou enviar cópia de todos os

e-mails trocados com a Câmara Municipal para a AMA porque uma freguesia não pode sair

prejudicada por mera vontade do Senhor Presidente da Câmara.-------------------------------------

----- A partir de amanhã o horário do espaço cidadão passa a ser aquele do primeiro quadro,

o qual estava errado.”----------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente, peço desculpa, faço um convite ao Senhor Presidenta da União

das  Freguesias  pode  tratar  isto  diretamente  com a AMA e  até  dispensar  este  contrato

interadministrativo com a Câmara, como sabe tem essa possibilidade, pode ter o espaço

cidadão  diretamente  é  uma  das  possibilidades  que  a  descentralização  lhe  dá,  sabe

perfeitamente isso.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Estamos uma vez mais a financiar a sua Junta.”------------------------------------------------------

-----3.7 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Autorização Prévia da

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

Assunção de Compromissos Plurianuais, para Celebração de Contrato de Aquisição

de Serviços de Medicina no Trabalho. ---------------------------------------------------------------------

----- Não havendo havendo qualquer intervenção acerca deste ponto da ordem de trabalhos,

o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia,
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deliberou aprovar por unanimidade a proposta da Câmara Municipal de Autorização Prévia

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

Assunção  de  Compromissos  Plurianuais,  para  celebração  de  contrato  de  aquisição  de

serviços de medicina no trabalho. ------------------------------------------------------------------------------

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

da  proposta  da  Câmara  Municipal  para  aprovação  da  10.ª  Alteração  ao  Código

Regulamentar do Município de Águeda e sua Republicação;--------------------------------------

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

----- “Trata-se de uma alteração ao Código Regulamentar, é todo um processo que se iniciou

já há bastante tempo e culmina com esta aprovação.-----------------------------------------------------

-----  A  seguir  a  esta  alteração  vamos  fazer  toda  a  republicação  integral  do  Código

Regulamentar”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente estávamos nós em Belazaima do Chão, na Junta de Freguesia e

eram três da manhã, de um dia de intenso calor, era junho ou julho, não consigo precisar, de

2018, faz agora um ano e meio, fui lá falar, se V. Exas. bem se lembram, com alguma ironia,

da questão das bicicletas a pilhas.------------------------------------------------------------------------------

----- Nesta ano e meio, não foi uma, não foram duas, não foram três, não foram quatro, não

foram cinco vezes, nem sei quantas foram as vezes que perguntei por isto.-----------------------

----- Na décima alteração, um dos pacotes que lá aparece, permitam-me chamar-lhe assim,

é o serviço BiÁgueda.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Os  Senhores  lembram-se  deste  documento  que  está  aqui?  Este  documento  foi  o

documento que foi desmanchado naquela Assembleia Municipal, foi este documento que o

Senhor Presidente da Câmara prometeu uma, prometeu duas, prometeu três, prometeu n

vezes que andava a trabalhar sobre ele.----------------------------------------------------------------------

----- Lembro, isto são os fundamentos económico-financeiros para o estabelecimento das

taxas e licenças municipais, aqui chegamos à conclusão que a Câmara Municipal com vinte

bicicletas gasta, em quatro anos, sensivelmente duzentos e cinquenta mil euros, cinquenta

mil contos, é aqui que nós sabemos que por ano, para o contrato de gestão, proposta mais

baixa, a Câmara Municipal pretende gastar trinta mil euros, e eu digo assim - Então, durante

ano e meio não foram capazes de alterar isto? Não, esqueceram-se, aquilo foi falado na

altura  e  as  pessoas  esqueceram-se.  Não,  não  foi  falado  na  altura,  foi  falado,  refalado,

recalcado e é isto que o Senhor Presidente nos trás novamente? É isto que o Senhor quer

que a gente vote?.--------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Lembro que na altura retirou este ponto, devia estar muito sensível para ele, como é

natural.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não posso, não devo, não quero estar a votar um documento com o qual não concordo,

naturalmente que irei votar contra.”-----------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Tenho  a  mesma  preocupação  do  que  o  Deputado  Carlos  Almeida  e  tenho  uma

preocupação adicional,  talvez pudesse ser esclarecida, porque não encontrei  forma de a

esclarecer, que é uma dúvida que tem a ver com o seguinte:-------------------------------------------

----- Há uma alteração do Regulamento, no que respeita aos apoio logísticos, que simplifica

o processo porque,  a determinada altura,  por  imperativo legal,  passaram a ter  de ir  às

reuniões do Executivo todos os pedidos de apoio. E isso causa algum embaraço à atividade

corrente, porque pedidos de apoio há sempre muitos e, se é aquilo que entendi, a forma de

resolver, na altura, foi que o responsável político com o pelouro pudesse fazer autorização e

essa autorização pudesse depois ser submetida ao Executivo para aprovação na reunião

imediatamente seguinte.-------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não sei se é exatamente isso que estamos a falar, mas se é, então deve ter havido

alguma alteração legislativa que permita que a Assembleia, por via do Regulamento, faça

com que esses pedidos de apoio  logístico passem a ser despachados diretamente pelo

Senhor Presidente da Câmara ou pelo Vereador com competência delegada e que, só no

fim do ano, sem requerer qualquer espécie de aprovação, haja uma informação escrita com

todos os apoios logísticos remetida aos membros do Executivo. Passamos de uma situação,

que não sei se ainda está em vigor, em que era necessário que pontualmente os apoios

pedidos viessem a cada uma das reuniões do Executivo, para aprovação naturalmente, para

uma  situação  em  que  nem  sequer  a  aprovação  do  Executivo  é  necessária,  bastando

apenas, no fim do ano, uma listagem de todos os apoios concedidos, como informação ao

Executivo Municipal.”-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente, trata-se de um documento extensíssimo, como sabem, com muitos

temas e capítulos e tem uma revisão jurídica, tem tudo isso e é isso que estamos a votar

neste  momento,  naturalmente  que  é  passível  de  aquando  na aplicação  pudermos vir  a

verificar que tem algum tipo de falhas, o Dr. Carlos fala-me aqui de algumas questões que

levaram à fundamentação de determinadas questões e é este o documento que nós temos

para aprovação, é um documento que fez todo este percurso e agora estamos aqui para o

aprovar, não vale a pena estarmos aqui a dirimir outras questões.”-----------------------------------

----- Carlos Filipe Correia de Almeida – PSD; ------------------------------------------------------------
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----- “Senhor Presidente, nem sei o que é que lhe hei-de dizer, muito francamente.--------------

----- Senhor Presidente deixe-me lhe explicar uma coisa, esta décima alteração tem uma

parte dela que foi para consulta pública, certo? O BiÁgueda não foi para consulta pública, o

que estranho, é  depois do que se passou em Belazaima, ninguém ter feito nada e agora o

Senhor Presidente diz-me que não tem nada a dizer, isto é que eu fico admirado, é só isto

que tenho para dizer. Admira-me o Senhor não ter nada para dizer depois de um ano e

meio… já agora,  brinquei  um bocadinho com aquilo,  até chegou a ser chacota,  não há

necessidade disto. Desculpem, isto é mau de mais para ser verdade, agora o Senhor diz

que não tem nada para me dizer, então estamos aqui a fazer o quê? -------------------------------

----- Não sei o que é que lhe hei-de dizer, tudo bem, vamos embora todos satisfeitos, uns

votam contra é porque votam sempre contra, dizem de tudo mal, fazem tudo mal, há um ano

e  meio,  Presidente  lembra-se  bem com certeza?  Até  me disse  que  eu  ia  de  bicicleta,

lembra-se?------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Esperava outra resposta, é só isso.”---------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente o Regulamento Municipal não deve levantar dúvidas a ninguém.

Compreendo que pode não ser possível responder agora, de forma completa, às dúvidas

que foram levantadas, mas percebo mal que se faça finca-pé em querer votar, ir para a

frente, porque se calhar “temos os votos suficientes para aprovar isto sem ser necessário

mais nada”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Desejavelmente, num Regulamento Municipal, seria bom que houvesse consenso. Há

aqui pelo menos duas questões que, a meu ver, merecem ser vistas. Acho que poderíamos

ter mais algum tempo, até à próxima sessão da Assembleia Municipal, e então, munidos de

todas  as  explicações  que  são  necessárias,  nós  avançávamos  para  a  votação  do

Regulamento. Se o Senhor não entender assim, vamos ter que votar contra.”---------------------

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

-----  “Apenas para dizer de forma muito simples que tendo em conta que uma parte do

Regulamento e bem, foi sujeita a consulta pública e depois temos esta outra parte sobre a

qual  não  houve  qualquer  prenuncia  e  muito  para  além  disso  houve,  em  tempos,  em

Belazaima a indicação de que iria ser revisto, peço desculpa, se é que a tenho que pedir

mas não restará  também ao Partido Socialista outro caminho que não seja o de votar contra

esta proposta.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “Senhor  Presidente  vou pedir  ao  Dr.  Edson  para  tentar  explicar,  mas o  Dr.  Carlos

Almeida trouxe para aqui a fundamentação económica feita pelo Revisor Oficial de Contas
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que acompanha a Câmara neste processo, o que estão aqui são os custos das bicicletas, o

quanto elas custaram em 2017, estas questões todas que não vou alterar.------------------------

-----  O  valor  é  alto?  É  o  que  está  ali.  É  baixo?  É  o  que  está  ali.  Agora  esta  é  a

fundamentação,  vou alterar o estudo? Realmente parece-me que é isto.”-------------------------

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

----- “Temos duas coisas. A primeira, em relação ao que o Dr. Miguel diz, isto foi revisto pelo

Jurídico, parte do princípio de que estará fundamentado.------------------------------------------------

----- Em relação ao que o Carlos Almeida diz, isto foi um estudo feito pelos ROCS,  pelo

Revisor Oficial de Contas, para chegar a um valor de referência para as taxas, é isto que a

gente pede, pede aos Revisores qual  é o valor  para justificar  as taxas que levamos na

altura, eles dizem aqui - “partindo do princípio que temos, por hora, sessenta minutos, que

haverá sete horas diárias de trabalho, que durante vinte e um dias de trabalho por mês,

durante onze meses, partindo deste princípio, sessenta vezes sete vezes vinte e um vezes

onze, dá noventa e sete mil minutos por ano” este é o projeto.-----------------------------------------

-----  Agora, o que é que quer que lhe faça aqui? Quer outro estudo? Quer alguém que

fundamente as taxas? Isto é obrigatório por lei.-------------------------------------------------------------

----- Carlos Almeida estou a dizer o trabalho que teve que ser feito, há uma fundamentação,

nós temos que pedir  aos ROCS que nos fundamentem aquelas taxas e eles vão pegar

nestes estudos e fazem, partindo de um princípio, agora uma coisa lhe garanto, não tem

estes custos todos.”-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Vice-Presidente, só vou elucidá-lo, sei que o Senhor é o homem dos números.

Só vou elucidá-lo porque o Senhor não estava na Assembleia, nesta, que aconteceu esta

tragédia, o Senhor não estava lá.-------------------------------------------------------------------------------

Vou-lhe dar aqui um número, serviços e gestão, depois tem um aqui à frente e diz assim:

”com base nos orçamentos disponíveis, valor mais reduzido, vinte bicicletas, vinte e nove mil

novecentos  e  sessenta  e  três  euros”  trinta  mil  euros  para  gerir,  durante  um ano,  vinte

bicicletas, é o valor que está aqui e podia começar a descascá-los todos como fiz na altura,

penso que não é necessário, até porque as pessoas se quiseram vão ao Águeda TV  e

deleitam-se com a intervenção, se acharem piada.--------------------------------------------------------

-----  Mas a questão mais  grave não é essa,  permita-me,  na altura o  ponto foi  tirado,  o

Senhor Presidente da Câmara se lembra, foi retirado. Foi retirado e bem, precisa de ser

analisado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Depois,  numa Assembleia a seguir perguntou-se, então como é que é? Estão aí as

bicicletas  há um ano e meio,  estão lá  onde vocês entenderam que deviam estar,  já  as
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pagamos, estejam lá elas onde estiverem, o povo, como diz Jorge Jesus “bola” e estamos

com este estudo que foi várias vezes mencionado nesta Assembleia e foi várias vezes dito

que estava a ser reanalisado, isto foi dito.--------------------------------------------------------------------

----- Agora, o Senhor quer que faça o quê? Diga assim – isso até está errado, vota lá isto -

não posso fazer isto, não posso, se o Senhor acha que isto até pode ser mais baixo diga lá,

diga quanto é que é. Estou errado não é João? Diz lá, põem-te no meu lugar, terra a terra,

diz, estou errado? Eu não avisei, não chamei a atenção umas poucas de vezes, não fiz nada

disso, sou uma pessoa que chateia toda a gente. Os números não são estes? Ele disse que

era muito mais baixo do que isto, foi o que ouvi aqui, é verdade.--------------------------------------

----- Parem com isto, está errado, corrijam isto, ponham aqui os valores corretos. O que é

que andaram a fazer um ano e meio?-------------------------------------------------------------------------

----- Não posso votar isto assim, é só isto que vos queria dizer,  em consciência. Depois

sobre os resto do regulamento podemos falar a seguir.--------------------------------------------------

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

----- “Este estudo, volto a referir, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Jorge Silva,

Neto Ribeiro & Pinho SR Rocs, Lda., até posso vir a concordar consigo, mas é este estudo

que foi pedido a uma entidade externa que justificasse as taxas, o que é que quer que lhe

diga? Que acredito mais em si do que nesta sociedade? Se calhar não ou se calhar até tem

razão, mas vai ter que se mostrar perante este documento que foi feito. O que é que quer

que lhe diga? Está sempre a pôr em causa uma situação que não fui eu que fiz as contas.---

-----Isto é um estudo, é isto que fundamenta, isto foi para a discussão pública, se esta parte

não foi, depois de ter saído dessa reunião, o que foi dito é que este documento estava bem

redigido, estava bem feito, portanto com base nisso mantivemos.”------------------------------------

----- 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 2 votos contra do Grupo Municipal do CDS, com cinco votos

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

Juntos,  a  proposta  da  Câmara  Municipal  para  aprovação  da  10.ª  Alteração  ao  Código

Regulamentar do Município de Águeda e sua Republicação.-------------------------------------------

-----3.9 – Análise e tomada de posição da Assembleia Municipal de Águeda sobre o

Relatório da Auditoria do Tribunal de Contas ao Plano Municipal de Defesa da Floresta

Contra Incêndios e respetivo Plano Operacional do Município de Águeda;-----------------

-------------------------------------------PROPOSTA DE PRONÚNCIA ---------------------------------------
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----- Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira – CDS; ----------------------------------------------------

-----“Senhor  Presidente,  esta  proposta  de  pronúncia  foi  subscrita  por  todos  os  Grupos

Municipais.  Gostaria,  no  entanto,  primeiro  de  falar  sobre  o  assunto  e,  se  o  Senhor

Presidente permitisse, se não houvesse mais nenhuma inscrição, faria então a proposta de

pronúncia, no fim.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----  “  Pode  falar,  mas  já  agora  quero-lhe  dizer  que  o  ponto  foi  sugerido  pelo   Grupo

Municipal do CDS, já era para ter sido na sessão anterior e por lapso meu não foi colocado

como ponto de trabalho.”------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “ Em primeiro lugar é importante dizermos o que é isto do Plano Municipal de Defesa da

Floresta Contra Incêndios e quais são os objetivos que levam o Tribunal de Contas a fazer

esta  auditoria.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Esta  auditoria  ocorre  no  âmbito  de  um  conjunto  de  auditorias  feitas  no  território

Nacional. Águeda e Pombal foram os Municípios onde ela foi mais profunda, mas houve

outros  municípios  que  também  foram  analisados  e  nesse  relatório  conjunto,  sobre  o

conjunto  de  municípios  analisados,  também  fomos  nós  responsáveis,  por  estarmos  a

exercer funções executivas como Vereadores, no mandato anterior ou no presente mandato,

e o Senhor Presidente da Câmara também esteve nessa situação. Foi enviada também para

nos pronunciarmos, mas não é sobre essa análise mais larga que a Assembleia se deve

pronunciar, no nosso entender.----------------------------------------------------------------------------------

-----  O  objetivo  do  Tribunal  de  Contas  era  “verificar  o  cumprimento  pelo  Município  da

legislação e das orientações aplicáveis à adoção do Plano Municipal de Defesa da Floresta

Contra  Incêndios”  e  “analisar  a  estratégia  da  floresta  promovida,  nomeadamente

constatando se os recursos são aplicados nos fins adequados e se são seguidos princípios

de boa gestão financeira e de economia, eficácia e eficiência”.----------------------------------------

-----  Aqui,  devo  dizer  que  foi  célere  a  colaboração  da  Câmara  Municipal  em  ceder  a

documentação necessária, pelo menos no meu caso, para que me pudesse pronunciar face

à  citação  do  Tribunal  de  Contas  e,  em  especial,  agradeço  ao  Dr.  Edson  Santos  que,

contactado no dia vinte e oito, me remeteu a maior parte da documentação necessária no

próprio dia vinte e nove de março.------------------------------------------------------------------------------

----- Fica também o elogio à postura e à abertura da Câmara Municipal com o Tribunal de

Contas,  aliás  reconhecida  pelo  próprio  Tribunal  de  Contas,  e  ao  seu  empenho  em

concretizar  as recomendações técnicas,  nomeadamente no que respeita  à  contabilidade

analítica.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Previamente, antes de falar das conclusões, gostaria também de dizer que, no âmbito

desta auditoria, eu, a Drª. Paula Cardoso, os Vereadores atuais do PS e do PSD e o Senhor

Presidente da Assembleia não fomos consultados, nem nunca fomos chamados, para nos

pronunciarmos  sobre  o  Plano  e  sobre  os  Planos  Operacionais  Municipais  e  que  o  Sr.

Presidente Gil Nadais, que foi Presidente durante a maior parte do período a que reporta

este  relatório,  remeteu  para  o  atual  Vice-Presidente  e  Presidente  da  Câmara  todas  as

responsabilidades relacionadas com a Proteção Civil e com a gestão financeira. ----------------

----- E o que é que conclui o Tribunal de Contas? Conclui que a Comissão Municipal da

Defesa da Floresta reuniu duas vezes, em dois mil e quinze e em dois mil e dezasseis, e

uma em dois  mil  e  dezassete,  aquém das quatro reuniões previstas nos planos,  e não

produziu  os  relatórios  anuais  de  monitorização  dos  planos.  Conclui  também  que  a

componente mais operacional,  o  Plano Operacional  Municipal,  foi  aprovada anualmente,

implicando essencialmente a atualização dos contactos dos responsáveis. Diz ainda que “a

estrutura funcional de apoio à monitorização e execução do Plano Municipal da Defesa da

Floresta  Contra  Incêndios  não  se  revelou  eficaz”,  constatou  o  “deficiente  nível  de

coordenação  e  uma  indefinição  dos  responsáveis  pela  execução,  pelo  reporte  e  pela

avaliação”.  Diz ainda,  que “a posição de princípio de grande preocupação na defesa da

floresta não tem tradução quantitativa em termos de investimento Municipal” e, acrescenta,

o  Município  “faz  depender  as  suas ações  do financiamento  pelo  Estado  ou  pelo  União

Europeia,  baseado  numa  expetativa  de  obtenção  e  não  em  previsões  relativamente

sustentadas” e não se mostrou disponível para lhe afetar outras verbas. Ou seja, está a

dizer “é uma prioridade”, no papel, mas faz depender essa prioridade do financiamento por

forças externas, que não controla. E quando esse financiamento não vem, não é ao dinheiro

do Município que se vão buscar os recursos para implementar aquilo que foi proposto. Ao

fim e ao cabo, é dizer aquilo que se diz em relação àquilo que se esteve a discutir há pouco,

foi no Orçamento, que se não vier verba da União Europeia, é uma prioridade, mas não se

faz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- “A identificação das ações executadas e o apuramento do seu custo revelou-se difícil”,

diz  o  Tribunal  de  Contas;  nem o  Município,  nem a  Comissão  Municipal  da  Defesa  da

Floresta, efetuaram a monitorização global da execução do Plano Municipal, o que significa

que não foram efetuadas avaliações de resultados.-------------------------------------------------------

----- Conclui: “sem procedimentos de monitorização e avaliação, não é possível apreciar a

utilidade  do  Plano  Municipal  de  Defesa  da  Floresta  Contra  Incêndios  de  Águeda,  nem
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estabelecer uma relação entre as ações realizadas e os resultados obtidos no que concerne

ao número de emissões e à área ardida”.--------------------------------------------------------------------

----- “Um Plano Municipal que não é objeto de monitorização e avaliação e que não melhora

a  articulação  entre  as  entidades  envolvidas,  não  contribui  para  reforçar  a  eficácia  do

combate aos incêndios”.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----Isto são as  conclusões do Tribunal  de Contas,  não são as  minhas conclusões,  são

recomendações do Tribunal de Contas.-----------------------------------------------------------------------

----- Tendo em consideração a análise efetuada, as conclusões obtidas e as correções já

iniciadas  nos  procedimentos  de  monitorização do Plano  e  dos sistemas de informação,

portanto reconhecendo o esforço que a Câmara Municipal fez nesta área, recomenda-se

ainda  à  Câmara  e  ao  seu  Presidente  que  providenciem:  “pelo  aumento  da  eficácia  da

estratégia da Defesa da Floresta Contra Incêndios dimensionando os meios que lhe são

afetos, otimizando o contributo das várias entidades e serviços envolvidos e assumindo uma

efetiva coordenação do plano”; “pelo reforço da qualidade do plano, garantindo a adequação

do diagnóstico, nomeadamente utilizando dados atuais do território concelhio e apurando as

necessidades de intervenção e definindo um plano de ação coerente e executável”. Leia-se

subjacente que o plano definido não é, pelo menos inteiramente, coerente e executável. -----

----- Ainda, “pelo adequado e eficaz funcionamento da Comissão Municipal da Defesa da

Floresta cumprindo o estipulado nas normas aplicáveis”, número de reuniões, presumo eu, e

“utilizando a sua representatividade para melhorar o conteúdo do Plano Municipal de Defesa

da Floresta Contra Incêndios e avaliar os seus resultados”.---------------------------------------------

-----  “Pela  implementação  de  uma  solução  que  permita  acompanhar  e  monitorizar  a

execução do Plano Municipal de Defesa da Floresta que seja física e financeira global e por

ação”, e eu vou permitir-me abreviar e dar apenas mais duas notas:---------------------------------

----- “Pela implementação de uma fórmula de cálculo dos apoios a conceder à Associação

Humanitária  dos  Bombeiros  de Águeda,  relacionada  com a quantidade e qualidade dos

serviços  a  prestar  pelo  Corpo  de  Bombeiros,  bem  como  os  mecanismos  de

acompanhamento e controle da sua execução”.------------------------------------------------------------

-----  Finalmente,  “pela  regulamentação  da  atividade  das  Associações  de  Proteção  Civil,

valorizando  o  seu  papel  na  defesa  da  floresta  contra  incêndios  mas  salvaguardando  a

segurança  dos  seus  operacionais  e  a  transparência  da  sua  atividade  e  do  seu

financiamento”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- São estas as principais, não todas, mas as principais recomendações, na nossa ótica,

do Tribunal de Contas. E tendo isto em conta, o CDS elaborou uma proposta de pronúncia
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da Assembleia Municipal sobre este relatório de auditoria,  que foi subscrita por todos os

Grupos Municipais e que diz o seguinte:----------------------------------------------------------------------

----- “ Ante a relevância, a profundidade e a qualidade do trabalho realizado pelo Tribunal de

Contas,  nesta  Auditoria,  ante  a  gravidade  das  falhas  referidas,  ante  a  adequação  das

recomendações propostas, a Assembleia Municipal, reunida na Quinta Sessão Ordinária de

dois mil e dezanove, delibera:------------------------------------------------------------------------------------

-----  Um – Recomendar à Câmara Municipal o cumprimento integral  das recomendações

contidas no Relatório de Auditoria;----------------------------------------------------------------------------- 

----- Dois – Proceder ao acompanhamento periódico, pelo menos anual, da execução, das

revisões e das atualizações do Plano e dos Planos Operacionais, designadamente através

da análise e discussão de relatórios, que deverão ser remetidos pela Câmara aos Membros

da Assembleia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Dois  de  dezembro  de  dois  mil  e  dezanove,  subscrito  pelos  Líderes  dos  Grupos

Municipais.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente da Câmara, foram vezes sem conta que vim aqui a este púlpito falar

sobre este assunto e quando, dessas mesmas vezes sem conta, que aqui vim falar sobre

este assunto o Senhor Presidente da Câmara, vezes sem conta, o desvalorizou.----------------

----- Agora vem uma entidade externa e de reconhecido valor dizer aquilo que eu, vezes sem

conta,  o alertei  de que seria necessário  um regulamento e que poderíamos até ser,  se

calhar,  pioneiros  no  país  a  criar  um  regulamento  de  financiamento  à  Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda, seria importante criar um regulamento

de financiamento às Associações Municipais de Proteção Civil.---------------------------------------

-----  Questionei-o,  uma série  de vezes,  acerca das reuniões das Comissões Municipais,

tanto de Ordenamento da Floresta como reuniões da Comissão Municipal de Proteção Civil.-

 ----- Questionei-o, vezes sem conta, do facto de Águeda ser um dos Concelhos do País de

maior  risco  de  incêndio  florestal,  o  facto  de  não  termos  um  comandante  municipal

operacional.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Em off,  o Senhor  Presidente da Câmara disse-me, algumas vezes,  que certamente

andariam todos a dormir e que só eu é que estaria acordado. Acontece porém que estavam

muitos mais a dormir que vinham a reclamar esta situação.---------------------------------------------

----- Não pudemos vir a imputar a responsabilidade dos flagelos que têm vindo a acontecer

em Águeda nesta matéria, agora, de uma coisa nós temos a certeza, o incidente acontece

onde a prevenção falha  e nós falhamos redondamente nesta matéria.------------------------------
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----- Recomendei-lhe inclusive que despendesse ou que considera-se a esta matéria dez por

cento do orçamento que é gasto anualmente no AgitÁgueda.------------------------------------------

----- Se nós temos a bandeira de tudo e mais alguma coisa, era desnecessário esta chacota

pública,  esta responsabilização por parte do Tribunal  de Contas se o Senhor Presidente

tivesse tido em linha de conta aquilo que lha acabei de dizer há pouco, na outra intervenção,

de que nós estamos aqui para colaborar e se houver alguma humildade em receber, em

ouvir quem percebe um bocadito da poda, duas cabeças certamente pensarão melhor do

que uma, é a recomendação que lhe deixo, no futuro, com calma, ouça quem percebe da

poda,  meta  de  lado  os  problemas  políticos  e  as  ideologias  políticas,  faça aquilo  que o

Senhor diz que tão bem sabe fazer, juntos somos mais fortes.”----------------------------------------

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

----- “ Senhor Presidente não é bem uma resposta é mais um comentário, lembro-me muito

bem do discurso que fiz, foi um discurso na minha tomada de posse, lembro-me na altura,

que  devíamos  cada  vez  mais,  em  vez  de  especialistas,  precisamos  de  boas  pessoas,

daquelas  que efetivamente  doam, que têm dúvidas  e  que nessas dúvidas procuram as

soluções.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente a esta questão queria dizer, primeiro enaltecer toda a aprendizagem que

nós tivemos com esta auditoria do Tribunal de Contas, já o disse publicamente, repito todas

as vezes que, mal chegaram e nos começaram a pedir dados, percebemos logo que o tipo

de organização que tínhamos relativamente ao Plano Municipal de Defesa da Floresta que

não  estava  de  acordo  com aquilo  que  poderia  estar  e  deveria  estar  e  que  nós  agora

estamos a fazer tudo para que esteja, mas atenção, mais do que isso, penso que nós todos

também devemos enaltecer uma coisa muito simples, é que o relatório mais completo de

todos os municípios auditados, efetivamente foi possível fazê-lo em Águeda e eu sei porque

estive  com  os  auditores  do  Tribunal  de  Contas  e  sei  exatamente  aquilo  que  eles  me

disseram, e sabem uma coisa? Não me pediram segredo, disseram-me acompanhado e

posso dizê-lo, efetivamente foi aqui que eles se basearam, foi aqui que eles aprenderam, de

alguma forma,  muitas  das coisas,  porque  em termos teóricos  vinham à procura  de um

conjunto de questões e foram a alguns municípios e traduziram-se a observação que eles

fizeram em relatórios completamente rudimentares, porquê? Face à falta flagrante de dados.

A  postura e sobretudo a forma como nós alinhavava-mos estas questões do Plano não era

fácil, face até à contabilidade analítica que nós temos e que classificava todos os gastos,

todas as operações num outro contexto.----------------------------------------------------------------------

----- Estamos, como vocês sabem, aliás tivemos o grato prazer de ter os mesmos auditores

do Tribunal de Contas e uma Juíza Conselheira do Tribunal de Contas, fez questão de nos
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vir visitar, já à posterior e depois desta questão, para vermos efetivamente as evoluções que

fizemos  relativamente  a  uma  plataforma  que  estamos  a  construir,  que  já  está  em

funcionamento  e  que  estamos  a  construir  para  monitorização  permanente  deste  Plano

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.--------------------------------------------------------

----- Outra coisa que vos posso dizer é que já outras câmaras cá vieram verificar como é que

nós temos, a maior parte depara-se com um conjunto de problemas que tem que ver com a

sua organização e claramente com esta capacidade de ter esta disponibilização de dados

que me leva a dizer que estão um pouquinho mais verdes e a implementação desta será

mais difícil.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Há aqui um conjunto de falhas que foram identificadas, nós próprios as identificamos,

este momento desta auditoria, sobretudo da forma como foi feita, foi muito bem.-----------------

----- Foi a primeira vez e Águeda foi o primeiro Município que foi auditado. ------------------------

----- Há aqui um relatório engraçado mas que não tem graça nenhuma porque efetivamente

é isto, nós não ficamos contentes com as falhas dos outros, mas mostra que de todos os

municípios auditados afinal de contas Águeda estava claramente muito bem posicionado

naquilo que ia fazendo e agora vai ter que melhorar, porque o que temos aqui neste relatório

global são os outros municípios todos, nós temos um relatório que efetivamente foi possível

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  unanimidade  a  proposta  de  prenuncia  apresentada  pelo  Grupo

Municipal do CDS e subscrita por todos os Grupos Municipais relativamente ao Relatório da

Auditoria do Tribunal de Contas ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios

e respetivo Plano Operacional do Município de Águeda.-------------------------------------------------

-----3.11  –  Apreciação  da  informação  escrita  do  Ex.mo  Sr.  Presidente  da  Câmara

Municipal de Águeda acerca da atividade municipal, bem como da situação financeira

do Município, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2 do artigo 25º, do Anexo I

da lei 75/2013 de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------------

 ----- Não havendo ninguém que quisesse usar da palavra acerca deste ponto da ordem de

trabalhos, considerou-se o mesmo e como encerrado.---------------------------------------------------

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

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

----- “Meu nome é Élio Cardoso, exerço função de diretor geral no Grupo Embeiral, nos quais

está inserida a empresa Socibeiral- Betão Pronto, Lda. que tão sobejamente tem sido falada

inclusive nesta Assembleia.--------------------------------------------------------------------------------------
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----- Por tal e pelos últimos desenvolvimentos que têm ocorrido, o Grupo decidiu endereçar-

se a esta Assembleia, no sentido de prestar aqui alguns esclarecimentos e repor a verdade

aqui em alguns factos, que vou passar se me permitirem a dirigir-me:-------------------------------

----- A Socibeiral, em janeiro de dois mil e dezanove, instou a Câmara Municipal de Águeda

e o seu Executivo no sentido de ser informada sobre a existência de um terreno para a

construção, implantação de uma central de betão e uma central de betuminosos, a Câmara

de Águeda manifestou, desde logo, o seu interesse e abertura para que fossem instaladas

as referidas centrais no Concelho de Águeda, tendo de imediato informado a Socibeiral da

existência de dois lotes de terreno, nove e dez, no Parque Empresarial do Casarão, podiam

ser adquiridos para o dito fim.------------------------------------------------------------------------------------

----- A Socibeiral anuiu a tal sugestão e seguindo as orientações da Câmara Municipal de

Águeda, apresentou, em trinta do um de dois mil e dezanove, uma proposta formal para

aquisição do direito de superfície sobre os indicados lotes nove e dez.------------------------------

----- A proposta de aquisição do direito de superfície sobre os lotes, foi aprovada, em reunião

do Executivo de Câmara e na sequência de tal aprovação a Câmara Municipal de Águeda

enviou à Socibeiral a minuta do contrato de direito de superfície para posteriormente ser

assinado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na sequência da aprovação, a Socibeiral de imediato estabeleceu negociações dirigidas

à compra do equipamento da central de betuminoso sendo que a implementação da central

de betão seria concretizada por transferência geográfica de equipamentos que já possuía.---

----- Após a aprovação da venda do direito de superfície dos lotes nove e dez, a Socibeiral

foi instada a deslocar-se à Câmara de Águeda para uma reunião onde lhe foi proposto a

alteração do local da instalação das centrais de betão e de betuminoso dos lotes nove e dez

para os lotes sessenta e sessenta e um, da zona de ampliação do identificado Parque

Industrial do Casarão.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----  A Socibeiral manifestou a sua concordância com tal alteração e a Câmara  propôs que

em vez dos lotes sessenta e sessenta e um, que ela adquiri-se também, em direito  de

superfície,  os lotes sessenta,  sessenta e um, sessenta e dois  e sessenta e três,  o que

também foi aceite pela Socibeiral.------------------------------------------------------------------------------

-----  Para  tanto,  a  Câmara  de  Águeda  sugeriu  à  Socibeiral  que  apresentasse  um

requerimento  no  qual  fizesse  constar  que,  no  seguimento  da  aprovação  por  parte  do

Município  da  alienação  do  direito  de  superfície  sobre  os  lotes  nove  e  dez  do  Parque

Industrial do Casarão e após a reunião realizada,  em vinte e dois do dois de dois mil e

dezanove, desistia daqueles lotes apresentando uma candidatura para aquisição dos lotes
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sessenta  ,sessenta  e  um,  sessenta  e  dois  e  posteriormente  o  sessenta  e  três  para  a

instalação das referidas centrais.------------------------------------------------------------------------------- 

-----  A  Socibeiral  aceitou  e  dirigiu  dos  requerimentos  nos  termos  indicados,  referindo

expressamente a Câmara Municipal que, para a formalização do negócio faltaria apenas a

aprovação do estudo de impacto ambiental da ampliação do referido Parque Industrial o que

deveria ocorrer durante o mês de maio de dois mil e dezanove.---------------------------------------

-----  Após a aceitação da Socibeiral  a Câmara solicitou-lhe que elaborasse o projeto de

arquitetura para a instalação das centrais em colaboração com os técnicos do município de

forma a serem cumpridas todas as exigências camarárias, o que foi feito.--------------------------

----- Para tanto, o Município requereu à Socibeiral o levantamento topográfico das parcelas

em causa, com o pedido em que os elementos do mesmo fossem tidos em conta com os

dados  já  anteriormente  disponibilizados  sobre  o  projeto  de  execução  da  via  e

infraestruturas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara de modo claro, expresso e inequívoco, autorizou a Socibeiral  a entrar de

imediato na posse dos referidos lotes e a iniciar os trabalhos de limpeza, movimentação de

terras e obras de construção civil necessárias à implementação das referidas centrais, com

indicação  que  posteriormente  seria  remetida  a  minuta  do  contrato  de  promessa  de

constituição de direito de superfície sobre os lotes.--------------------------------------------------------

-----  Os trabalhos de limpeza e movimentação de terras que se prolongaram por  várias

semanas, foram acompanhados diariamente pela Câmara Municipal, tendo havido diversas

reuniões no local que tiveram o seu início logo nos primeiros dias de maio de dois mil e

dezanove  e  os  trabalhos  de  construção  começaram  no  inicio  de  junho  de  dois  mil  e

dezanove.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  No dia  treze do seis  de dois  mil  e  dezanove,  a Câmara Municipal  remeteu à aqui

Socibeiral a minuta do contrato de promessa de constituição do direito de superfície sobre

os futuros lotes, sessenta a sessenta e três, solicitando expressamente que até às quinze e

trinta, desse mesmo dia, a proposta fosse validada a fim de ser apresentada em reunião de

Câmara no dia dezoito do seis de dois mil e dezanove, já com informação favorável do

Executivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Ainda  nesse  dia,  a  Socibeiral  validou  de  imediato  a  minuta  do  contrato,  ficando  a

aguardar  o  dia  e  hora  para  assinatura,  pois  que  com  a  aceitação  o  contrato  ficava

definitivamente assente.-------------------------------------------------------------------------------------------

----- No dia dezoito do seis de dois mil e dezanove, de forma surpreendente e totalmente

inesperada,  quando  a  Socibeiral  procedia  à  montagem  da  infraestrutura  metálica  das

centrais, compareceram, no local da obra, o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal,
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alguns  Vereadores  e  a  GNR questionando  a  Socibeiral  sobre  quem tinha  autorizado  a

realização dos trabalhos? Se dispunham de algum documento que evidenciasse a posse

dos terrenos, bem como se dispunham de algum projeto aprovado?---------------------------------

----- A perplexidade da Socibeiral foi total, pois que iniciou os trabalhos nas circunstâncias

referidas  e  com  expressa  autorização  da  Câmara  Municipal  de  Águeda,  não  só

relativamente à posse do terreno como à execução dos trabalhos de limpeza, movimentação

de terras e à realização de obras de construção civil.-----------------------------------------------------

----- Além de que na minuta do contrato, remetida pela Câmara Municipal e aceite pela aqui

Socibeiral, constava expressamente que com a assinatura do mesmo, esta poderia iniciar a

construção das obras, na área correspondente aos futuros lotes e o projeto de arquitetura

elaborado pela Socibeiral em colaboração com os técnicos do município, só não tinha dado

entrada nos serviços da Câmara pela circunstância de que tal só poderia acontecer após a

assinatura do documento constitutivo do direito de superfície.------------------------------------------

----- Todos estes factos eram do conhecimento do Município, e repete-se a Socibeiral só

iniciou os trabalhos, nos termos e circunstâncias em que fez, com expressa autorização e

responsabilização do Município.---------------------------------------------------------------------------------

----- A  Socibeiral até este momento, para concretização da instalação das centrais de betão

e betuminoso, já despendeu cerca de um milhão de euros com a aquisição da central de

betuminoso, o custo da central de betão, o movimento de terras já realizado, os trabalhos de

construção  civil,  a  deslocação  e  transporte  do  equipamento  e  equipas  necessárias  à

montagem das centrais.-------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ora, todo este investimento por razões exclusivamente imputáveis ao Município, está

neste momento suspenso, correndo o equipamento sério risco de deterioração, de fruto e

vandalismo  pois  que  se  encontra  exposto  e  amontoado  no  espaço  destinado  à  sua

colocação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Atitude essa que a Socibeiral não compreende nem aceita pois que desencadeou todo

o processo tendente à aquisição do direito de superfície sobre os lotes e implantação das

centrais de forma totalmente transparente em estreita colaboração com o Município, sempre

na firme convicção de que este honraria os compromissos assumidos, aliás a Socibeiral tem

instaladas em diversos municípios centrais idênticas às que pretendia implantar em Águeda

e em nenhum deles enfrentou situação semelhante,  vendo-se acusada de ocupação de

terrenos do domínio público sem autorização, sem que a Câmara tivesse tido a iniciativa  de

publicamente  esclarecer  o  ocorrido,  clarificando  que  todos  os  atos  praticados  pela

Socibeiral, foram por si autorizados nos termos pedidos.------------------------------------------------
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----- A  Socibeiral repudia veementemente tais insinuações pois que sempre pautou a sua

conduta pelas melhores práticas de ética profissional  e não por acaso integra um grupo

económico – Grupo Embeiral, que apresenta um currículo de trinta e cinco anos de história,

mais de quatrocentos colaboradores, volume de negócios anual superior a  quarenta e cinco

milhões  de  euros  e  sem  que  até  hoje  qualquer  entidade  pública  ou  privada  lhe  tenha

imputado quaisquer condutas ilegais, irregulares ou anti éticas e o mesmo se diga do seu

relacionamento com colaboradores, fornecedores e clientes.-------------------------------------------

-----  Esta  exposição  visa  repor  a  verdade  dos  factos,  sendo  certo  que  todos  eles  se

encontram suportados documentalmente e sendo certo também que o dano provocado já

avultado em termos de custos assumidos e no bom nome da Socibeiral e no Grupo que

integra,  não  deixará  de  ser  reclamado  ao  Município,  individualmente  aos  seus

representantes nas instâncias competentes se a Câmara Municipal de Águeda não agir de

imediato quer quanto à formalização do acordado, quer quanto ao esclarecimento público do

sucedido, deixo esta pergunta, perante o exposto questiono, como ficará a credibilidade do

Executivo deste Município perante o investimento privado?---------------------------------------------

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

-----  “Senhor Presidente,  para a mentira ser aceite e atingir  profundidade tem que trazer

sempre à mistura  um pouquinho  de verdade,  isto  é de António  Aleixo,  já  toda a gente

sabia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Meu caro amigo, nunca tive o prazer de o encontrar e posso-lhe dizer que não veio

dizer toda a verdade, por uma razão muito simples, tem aí um conjunto de procedimentos

que correspondem inteiramente à sequência que disse e que referiu, falha redondamente

quando diz que foram autorizados a entrar e a fazer obra naquele espaço e desafio-o desde

já a demonstrar  documentalmente como diz que teve essa autorização.---------------------------

----- Porque em momento nenhum foi dada autorização para fazerem qualquer tipo de  obra

que não fosse para além da limpeza do terreno e posso-lhe dizer mais, que a única das

duas vezes em que estive e fiz parte das negociações com a Socibeiral, à saída do meu

gabinete, disse, repeti com a porta aberta, ainda hoje, está acolá o Senhor Daniel que sabe

disso porque veio hoje aqui  procurar-me,  ainda hoje lhe lembrei  e ele  confirmou nessa

altura, de que não fariam rigorosamente nada enquanto não tivéssemos a declaração de

impacto ambiental.--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Esta  é  a  verdade  dos  factos,  os  Senhores  efetivamente  falaram  tudo  verdade

relativamente à questão de que procuraram a Câmara e muito bem, admiramos o vosso

sentido ético até agora porque isso aconteceu indiscutivelmente.-------------------------------------
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-----  Nós  chegamos  a  deliberar  em  Executivo,  é  público,  toda  a  gente  sabe,  de  que

cederíamos à Socibeiral os lotes nove e dez e depois também é certo que foram chamados

cá para procurarmos outras utilizações e não foi de imediato que foram para o sessenta,

sessenta  e  um,  sessenta  e  dois  e  sessenta  e  três,  não  foi  de  imediato,  foram  tentar

encontrar outras localizações fora do Parque e só então é que se chegou ali aos sessenta,

sessenta e um, sessenta e dois e sessenta e três, na altura em que chegaram a acordo e

que  efetivamente  acordamos  que  seria  ali  que  se  iria  localizar  a  empresa,  demos

autorização  para  procederem  à  limpeza  do  terreno  e  referi  repetidamente  que  sem  a

declaração  do  impacto  ambiental,  nem  era  possível  fazermos  o  negócio,  nem  sequer

podiam avançar com outro tipo de obras e trouxeram para lá a central sem qualquer tipo de

autorização, porque não tiveram e a única coisa que vos posso dizer é que face a estes

desenvolvimentos,  naturalmente  que  irei  tratar  rapidamente  de  vos  mandar  retirar  de

imediato,  o  que  lá  têm  no  vosso  terreno  porque  efetivamente  não  nos  resta  outra

possibilidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Fica a saber porque documentalmente, mostre-me o documento em que eu autorizo ou

a Câmara autoriza, penso que o Presidente da Câmara teria que autorizar ou alguém por si,

a dizer isso.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Élio Cardoso – Socibeiral --------------------------------------------------------------------------------

----- Se me permitir quanto aquilo que disse, se é verdade ou não, quem tem a dizer que

isso é mentira sou eu, muito claramente, aliás em várias reuniões, nas quais eu não estive,

mas o Engº. Daniel Pereira está ali  e esteve com o nosso Administrador presente, todas

estas questões foram vistas em estrito acompanhamento com o Município, quem solicitou

que alterássemos os lotes que inicialmente  estariam previstos,  foi  o  Município,  nós não

andamos à procura, quem andou à procura connosco foi o Município e em instância alguma,

repito,  em  instância  alguma,  a  Socibeiral  fez  algum  tipo  de  trabalho  para  o  qual  não

estivesse  autorizado  e  repito,  para  o  qual  o  Executivo,  Senhor  Presidente  e  Senhor

Vereador, não tivessem estrito conhecimento.--------------------------------------------------------------

----- Dizer que nos disseram que não poderiam fazer o trabalho que não seja a limpeza  é,

digo e repito, falso.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Quanto à prova sobre os elementos, como lhe disse, vamos agir em conformidade e

fique tranquilo que na altura devida eles aparecerão, posso garantir aos dois, porque aqui,

como lhe disse, esta empresa pauta e sempre pautou pela sinceridade, pela hombridade e

pela  honradez  e  ela  ao  contrário  do  Município  de  Águeda,  sempre  cumpriu  e  sempre

cumprirá com os compromissos, porque apesar, de facto, o Senhor Presidente e o Município
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ainda não ter formalmente dado uma assinatura formal, o acordo verbal para essa execução

é claro e é verdadeiro e garanto-lhe que vamos demonstrar isso.-------------------------------------

----- Lamento, sinceramente, chegarmos a este ponto e a posição do Município ser, não me

leve a mal, de cobardia, digamos assim, ao tentarem se livrar  de responsabilidades sobre

um assunto que foram vocês que nos levaram para aqui, aliás repito, este assunto está a

ser e também gostava de vos ver a negar isso, a quantidade de vezes que prometeram a

esta  empresa  que  este  assunto  iria,  repetidamente,  à  próxima  reunião  de  Câmara,  há

meses, meses e meses e sempre disseram que não vai, porquê?  Não está em condições

de ir porque entretanto a oposição… e levantou-se isto e aquilo, e nós sempre com calma a

tentar,  temos  um  investimento  grande,  não  queríamos  complicar  relações,  nem  com  a

oposição, nem com a população, nem com o Município, fomos sempre acautelando  essa

intenção do Município, esperamos, até hoje, até à data em que nos deparamos com a última

Assembleia Municipal, em que a Câmara, pura e simplesmente, declaradamente andou-nos

a enganar e deixaram cair tudo por terra, portanto, não me leve a mal, isto é uma empresa

com quatrocentos funcionários, tenho que pagar os ordenados a quatrocentos funcionários,

para isso tenho que trabalhar, para isso tenho que executar.------------------------------------------

-----  O único  propósito  destas  centrais  neste  Concelho,  naquele  local,  era  ter  mais  um

serviço, poder prestar um serviço, aliás para poder prestar os serviços que aliás estavam

aqui a reclamar sobre pavimentações de estradas, iam ter mais um concorrente, ganhar

mais benefício com isso, com economia da proximidade de uma central. --------------------------

----- Já agora repito e aproveito, aquilo é uma central de betuminoso, não tem qualquer risco

para nada, não é uma cimenteira, é uma central de betão que não tem absolutamente risco

nenhum, se vos disseram isso foram mal  informados e só lamento  o Município  não ter

sabido e querido defender a posição e a causa que até à data defendeu com esta empresa

e tenha deixado esta empresa com os prejuízos que claramente tem, neste momento, que

garantimos vamos pedir indemnização pelos mesmos, no sítio e local certo.”---------------------

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

----- “Já agora, só um esclarecimento que faço em nome de toda a Assembleia.------------------

----- Todos nós temos conhecimento de uma carta que terá sido enviada pela empresa para

o Município, confirma essa carta? Só para sabermos se efetivamente há algum lapso aqui,

relativamente a essa carta.”--------------------------------------------------------------------------------------

----- Élio Cardoso - Socibeiral ---------------------------------------------------------------------------------

----- “Não, não há, mas em tempo certo a história sobre essa carta será…“------------------------

----- Jorge Henrique Fernandes Almeida – Juntos – Presidente; ---------------------------------
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----- “Atenção, este assunto naturalmente vai seguir em tribunais, não há outra solução para

esta situação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Reitero  aqui  a  falsidade  do  que  acabou  de  dizer,  em  momento  algum  foi  dada

autorização à empresa para proceder aquelas obras.-----------------------------------------------------

----- Élio Cardoso - Socibeiral ---------------------------------------------------------------------------------

----- “É mentira, peço desculpa, boa noite.”-------------------------------------------------------------------

----- E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu por

encerrados os trabalhos desta reunião, pela uma  hora e vinte  e oito minutos, do dia três 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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