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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

 

------ Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro, do ano do is mil e treze, pelas vinte e 

uma horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, teve lugar a 5.ª Sessão Ordinária da 

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

------ 1 – Discussão e aprovação de Atas; --------------------------------------------------------------------

------ 1.1 – Ata da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia de 13 de setembro; -------------------------

------ 1.2 – Ata da Sessão da Assembleia Municipal, para efeitos da Eleição da Mesa. ---------

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

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

------ 3.1 – Apreciação da informação escrita do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara 

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

Município, nos termos do disposto nos artigos nºs 53º n.º 1, alínea e) e 68.º n.º 4, da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

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

------ 3.2 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Majoração da taxa de IMI 

sobre prédios urbanos degradados;  --------------------------------------------------------------------------

------ 3.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Majoração da taxa de IMI 

sobre prédios urbanos devolutos ou em ruínas;  -----------------------------------------------------------

------ 3.4 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Participação Variável do 

IRS – Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares; --------------------------------------------

------ 3.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Derrama para 2014; -------

------ 3.6 – Autorização prévia, de acordo com o artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro – 

Assunção de Compromissos Plurianuais;  -------------------------------------------------------------------

------ 3.7 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal de Opções do Plano, 

proposta de orçamento para 2014 e mapa de pessoal;  -------------------------------------------------

------ 3.8 – Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para a 3ª Revisão 

Orçamental.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Presidiu a esta sessão o Senhor Presidente da Assembleia Francisco  Manuel 

Guedes Vitorino  e foi secretariado pelas Senhoras Secretárias Carla Eliana Costa 

Tavares e Cristina Paula Fernandes da Cruz. -----------------------------------------------------------

------ O Presidente da Assembleia Municipal , pelas vinte e uma horas, declarou aberta a 

5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 27 de Dezembro de 2013. ----------------------
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------ Participaram nesta sessão os seguintes Membros da Assembleia Municipal: --------------

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino – PS; -------------------------------------------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD; -------------------------------------------------------------

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS; ------------------------------------------------------------

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

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP; -----------------------------------------------------

------ Carlos Alberto Batista Guerra – PS; --------------------------------------------------------------------

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

------ Paulo Sérgio Gomes Tomaz – PS; ----------------------------------------------------------------------

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

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

------ Paulo Jorge de Almeida Pereira - PSD; ----------------------------------------------------------------

------ Abílio Ferreira Gomes da Silva - PS; -------------------------------------------------------------------

------ Francisco Manuel Camossa Abrunhosa Simões – CDU; ------------------------------------------

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

------ Tiago Mendes dos Santos e Gomes Lavoura – PSD; ----------------------------------------------

------ Casimiro Agnelo Oliveira Pinto - PS; -------------------------------------------------------------------

------ Paulo Manuel Matos Soares - PSD; --------------------------------------------------------------------

------ Maria Utilia Ferreira da Rocha Ferrão - PS; ----------------------------------------------------------

------ Mário Dinis Marques de Figueiredo – PS; em substituição de Daniela Alexandra Pereira 

Herculano que comunicou a sua renúncia ao mandato; --------------------------------------------------

------ João Carlos da Fonseca Coelho - PSD; ---------------------------------------------------------------

------ Compareceram  igualmente à Sessão Extraordinária, os seguintes Pr esidentes de 

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

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

------ Helena Marques, em substituição do  PJ da União das Freguesias de Águeda e 

Borralha; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PJ da União das Freguesias de Barrô e Aguada de 

Baixo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

------ Carlos Guilherme da Silva Nolasco – PJF de Fermentelos; --------------------------------------

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

------ António Jorge Henriques Nunes, em substituição do PJ da União das Freguesias de 

Préstimo e Macieira; -----------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Pedro Alexandre de Almeida Gomes – PJ da União das Freguesias de Recardães e 

Espinhel; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mário Ramos Martins – PJ da União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira; ------

------ Carlos Alberto Ferreira da Silva – PJ da União das Freguesias de Trofa, Segadães e 

Lamas do Vouga; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ José Henrique Vidal Martins em substituição do PJ da  Freguesia de Valongo do 

Vouga. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Executivo da Câmara Municipal encontrava-se representado pelos Vereadores: ------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS – Presidente; -----------------------------------------------

------ Jorge Henriques Fernandes de Almeida – PS – Vereador; ---------------------------------------

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

------ João Carlos Gomes Clemente – PS – Vereador ----------------------------------------------------

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

------ Maria Paula da Graça Cardoso – PSD - Vereadora ------------------------------------------------

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

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

------ Foram lidas e verificadas as justificações de falta de Pedro António Machado Vidal – PJ 

da União das Freguesias de Préstimo e Macieira, substituído pelo Senhor António Jorge 

Henriques Nunes; --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro Alvim Henrique Xavier – PJF de Valongo do Vouga, que foi substituído pelo 

senhor José Henrique Vidal Martins; --------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PJ da União das Freguesias de Agueda e 

Borralha, substituído pela Sra. Dra. Helena Marques; ----------------------------------------------------

------ Marlene Sofia Esteves de Oliveira, Deputada do grupo municipal do PSD que será 

substituída por João Carlos da Fonseca Coelho, uma vez que. Brito António Rodrigues 

Salvador, também justificou a sua ausência. ----------------------------------------------------------------

----------------------------------- DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ATAS  --------------------------------

------ 1.1 – Ata da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Muni cipal de 13 de setembro .------ 

------ Não havendo intervenções a realizar a ata foi aprovada por MAIORIA, com oito 

abstenções; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 1.2 – Ata da Sessão da Assembleia Municipal de 21 d e outubro, para efeitos da 

Eleição da Mesa ; --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste ponto da ordem de trabalhos foi feitas a seguinte intervenção que se transcreve 

na integra: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Jorge de Almeida Pereira – CDS-PP : -------------------------------------------------------
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------ “Apenas três pequenas correções à Ata que me parece que devem ser realizadas. ------

------ A primeira tem a ver com a indicação dos membros presentes eleitos para a 

Assembleia quer pelo PSD quer pelo CDS presumo que a indicação devesse ser dos 

membros que foram indicados pelo CDS unicamente “CDS” e dos membros do PSD fosse 

apenas indicado “PSD”; -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Uma segunda correção no Vereador Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira que é 

vereador do CDS e não do PSD como erradamente consta da Ata; ----------------------------------

------ Uma terceira correção, por uma questão de uniformização, na identificação dos 

presidentes de junta deverá em todos eles ou, em nenhum deles indicar qual o partido que 

cada um deles representa.” --------------------------------------------------------------------------------------

------ Aceites as sugestões realizadas e posta à votação, a ata foi aprovada por 

UNANIMIDADE. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- CORRESPONDÊNCIA ---------------------------------------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa deu conhecimento da correspondência 

recebida e dirigida à Assembleia Municipal que a seguir: -----------------------------------------------

------ Ofício da Câmara Municipal de Águeda , sobre os prémios recebidos pelo Municipio 

no âmbito os Livecom Awards; ---------------------------------------------------------------------------------

------ Ofício da Câmara Municipal de Águeda, sobre relatório final da petição nº 280/XII 

(2ª), “Pelo Hospital de Águeda e Melhor Saúde na Região”, elaborado pelo Senhor 

Deputado Filipe Neto Brandão. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Comunicação da parte dos membros da  Assembleia da União de Freguesias de 

Travassô e Óis da Ribeira , eleitos pelo PS: Filipe Manuel Gomes de Almeida, Maria 

Conceição Tavares Almeida dos Reis, com a anuência da Junta de Freguesia, sobre a 

discussão e votação da localização da sede de freguesia da união de freguesias, feita em 

assembleia de freguesia a 19 de dezembro. ----------------------------------------------------------------

------ Ofício da Associação de Municípios do Carvoeiro , Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para 2014; --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Parecer do Conselho Municipal Juventude, acerca do Orçamento Municipal. ----------

------ Antes de passar ao ponto seguinte, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal  

abre um espaço para informações curtas, concisas e objetivas relativamente a reuniões 

ocorridas e nas quais a Assembleia Municipal está representada, de modo a manter 

informada a Assembleia relativamente ao que se passa nessas reuniões como forma de 

todos estarem envolvidos no que vai acontecendo. Posto isto, passa a palavra aos membros 

a fim de que estes efetuem uma síntese do que passou nas respetivas reuniões e cujas 

intervenções a seguir se transcrevem na integra: ----------------------------------------------------------
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------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS , em substituição do membro Paulo Seara, 

representante nomeado para o Congresso Nacional de Municípios: ---------------------------------

------ “Além da eleição de novos órgãos, sendo o Presidente Gil Nadais um dos membros do 

conselho geral, há duas situações a realçar: uma questão centrada no aproveitamento dos 

futuros fundos do QREN. Muitas das intervenções tiveram a ver com a organização da 

Associação Nacional de Municípios e com a forma de articularem as atuais e futuras 

candidaturas ao QREN até 2020; ------------------------------------------------------------------------------

------ Outra situação é o estudo apresentado que foi elaborado pela Associação Nacional de 

Municípios, um pré relatório sobre a Demografia que revela que a situação é muito grave e 

os desequilíbrios são muito graves em Portugal. Em 2012 fomos o país da Europa com a 

mais baixa taxa de natalidade e, só nos últimos dois anos, o desequilíbrio acentuou-se cerca 

de 20% entre o interior e o litoral. Outra questão abordada nesse estudo de 2012 foi também 

a deslocalização ou não dos serviços públicos: Correios, Finanças, Tribunais, e a influência 

que os mesmos terão na demografia, para que não houvesse esse esvaziamento do interior. 

É lógico que só por si não resolvem mas a sua inexistência acentua. Não há uma 

descriminação positiva do interior, contabiliza-se sempre por número de pessoas, sendo a 

única descriminação que existe ao nível do Orçamento de Estado em realmente existe uma 

majoração para as zonas do interior, mas o que eles recebem é tão diminuto e as 

populações são tão diminutas que mesmo essa majoração não inverte o sentido. ---------------

------ As perspetivas, num prazo de dez anos, são de um agravamento tal que chegam aos 

80% de desertificação em cidades ou vilas do litoral. É uma desertificação acentuada e 

continua-se sem políticas de natalidade associadas a políticas económicas e sociais. Foi 

talvez das intervenções mais longas da Associação de Municípios. ----------------------------------

------ Os novos órgãos centraram-se demasiado, quanto a mim, nas questões económicas: 

economia, macroeconomia, candidaturas, economia para desenvolvimento das suas 

câmaras. Parece-me, que existe ali um poder local que consegue assumir posições 

demasiadamente concertadas, os órgãos têm pessoas de todos os partidos, de forma que 

parece tudo muito massivo. Parece-me que o poder local é muito mais que aquilo, havendo 

lá intervenções também nesse âmbito: o poder local é muito mais do que uma simples 

reunião de gestores de câmaras em termos económicos e sociais; é muito mais do que gerir 

dinheiro. Atualmente é fundamental gerir pessoas e gerir a parte social. ---------------------------

------ A verdade é que todos os presidentes que lá encontrei e alguns já conhecia de outras 

andanças, do Sul e do Norte, e aquilo é um bom fórum de discussão, de debate de 

conhecimento pessoal entre os agentes do poder local. Acho que o poder local, neste 

momento, tem muito mais força do que o que pensa e poderia ter muita mais influência do 
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que efetivamente demonstra. ------------------------------------------------------------------------------------

------ O que mais se referiu e salientou foi o estudo pois este é assustador: em termos de 

desenvolvimento, de fixação de empresas e de serviços, de potencialização e fidelização 

futura, da redução concelhia e da dinamização dos vários concelhos; falou-se também nas 

questões das comunidades intermunicipais, como novo órgão por causa das candidaturas 

que têm que ser muito mais abrangentes e muito mais objetivas. Foi basicamente isto.” ------

------ De igual modo, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal solicita ao Deputado 

Hilário Manuel Ferreira dos Santos que faça o mesmo exercício relativamente à última 

reunião da CIRA que se transcreve na íntegra: ------------------------------------------------------------

------ “Tivemos assembleia da CIRA no dia 16 de dezembro, salvo erro. ----------------------------

------ Como todos sabem, neste momento fazem parte da CIRA, além de mim os deputados 

José Vidal, Carlos Guerra e Carla Tavares, são os elementos que estão eleitos pelo 

Município de Águeda. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nesta primeira reunião tratou-se de fazer a eleição da Mesa da Assembleia da CIRA 

,foi eleito o Presidente da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro como Presidente da 

Mesa da CIRA, coadjuvado pelo ex presidente da Câmara de Sever do Vouga e um terceiro 

elemento de quem não me recorda o nome. Foi, portanto, feita a eleição dos membros da 

Mesa da CIRA, foram feitas algumas revisões e alguma aprovação de alguns compromissos 

plurianuais referentes ao ano de 2013 e foram apresentadas algumas Grandes Opções do 

Plano para 2014. Basicamente, nas Grandes Opções do Plano há um investimento direto da 

CIRA de cerca de onze milhões de euros dos quais dez milhões e setecentos mil têm a ver 

com investimentos na área do capital e o resto na área das despesas correntes; ----------------

------ Em relação aos projetos este vai ser um ano basicamente de transição, aonde se 

pretende terminar alguns projetos que já existem e aonde se vai preparar o Quadro 

Comunitário de Apoio para 2014/2020.Quadro Comunitário esse ao qual nós devemos estar 

muito atentos, não só por via de Águeda mas também por via da CIRA da qual fazemos 

parte integrante dessa área; -------------------------------------------------------------------------------------

------ Ao nível dos investimentos que estão a decorrer a CIRA dá muita importância à 

questão da ligação com a ADRA, já falaremos sobre isso: a questão da inovação, grupo de 

ação costeira que não tem tanto a ver com o nosso município; continuam-se a realizar 

alguns investimentos ao nível do PINTRA; o PINTRA é um plano intermunicipal ao nível dos 

transportes, penso que também é uma área muito importante para o Municipio de Águeda e, 

qualquer dia, era importante analisarmos isso. Em termos globais, são estes os projetos que 

vêm de trás. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois, o que é mais importante, no meu ponto de vista, para o nosso município foi a 
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decisão que tivemos na CIRA de convocarmos uma assembleia municipal extraordinária 

aonde iríamos debater dois pontos: o centro Hospitalar do Baixo Vouga que inclui o Hospital 

Infante D. Pedro em Aveiro, o Hospital de Estarreja e o Hospital de Águeda e a questão da 

ADRA. Esses pontos foram levantados por nós, em termos dos deputados do município de 

Águeda, sendo coadjuvados depois com os deputados de Estarreja que inclusivamente 

levavam uma moção para discutir sobre a questão do Hospital, mas entendeu-se não se 

discutir essa moção porque a maior parte das pessoas que estão presentes na assembleia 

intermunicipal da CIRA não têm ideia nenhuma, segundo elas disseram e o que lá ouvi, do 

que se passa no hospital e no Centro Hospitalar e portanto vai-se convocar uma reunião 

extraordinária provavelmente ainda para o mês de janeiro para serem discutidos estes dois 

pontos. Aproveito para alertar esta assembleia, que quem for a essa assembleia 

intermunicipal, seria interessante que fossemos escudados na posição da Câmara e desta 

Assembleia sobre o que é que achamos da ADRA. Não nos podemos esquecer, e 

antecipando alguma intervenção, recordo-me que no anterior mandato houve uma proposta 

do Vereador Manuel Marques de retirar o nosso Município da ADRA e que, segundo eu sei 

e vi na comunicação social escrita, corrija-me se sim se não, que a Câmara Municipal 

entendia que devia fazer um estudo sobre a nossa integração na ADRA, qual era o nosso 

caminho e queriam avançar com esse estudo. Gostaria que o Senhor Presidente, se nos 

pudesse elucidar sobre o ponto da situação porque há visões diferentes. Nós em termos de 

Águeda temos lutado por uma alteração substancial de todos os pressupostos da ADRA e 

nesta assembleia voltamos a dizer o mesmo. Sabemos que somos contestados pelo Senhor 

Presidente da CIRA, não tem exatamente a mesma visão que nós temos, mas 

comprometeu-se a que isso fosse discutido numa assembleia intermunicipal. Basicamente 

são estas as linhas de orientação: PINTRA, Quadro Comunitário de Apoio 2014/2020 e 

Assembleia extraordinária para discutir a questão do Centro Hospitalar e a questão da 

ADRA. Em relação ao Centro Hospitalar o Senhor presidente da CIRA deu como uma 

informação não oficial mas oficiosa que o Plano Estratégico apresentado pelo Centro 

Hospitalar ao Ministério não teria sido aceite. Esta informação é oficiosa, não sei se foi isso 

que ele disse lá, não teria sido aceite e estaria para ser remodelado. Disse também, para 

que estejamos todos a par, que a CIRA tem uma posição mais reservada nesta área, 

contrariando aquela que é a nossa intenção que é a de que a CIRA deve estar muito mais 

interventiva, dizendo que tem uma intervenção muito mais privada junto dos ministérios e 

muito menos pública, porque entendo que há interesses contraditórios entre vários 

municípios da CIRA, isto discutiremos em determinado momento. Eu penso que não há 

interesses contraditórios entres os municípios da CIRA, especificamente entre nós e 
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Estarreja eu acho que os interesses não são contraditórios, levaram-nos para lá e eu só 

estou a informar do Presidente da CIRA disse. Na própria assembleia, dissemos que não 

era bem assim, mas enfim! Transmito apenas aquilo que se passou e basicamente é isso. 

Devemos estar atentos à próxima assembleia intermunicipal, que penso que é muito 

importante e é muito importante também que nós, quer os membros da Assembleia 

Municipal quer as nossas pessoas que têm assento nos órgãos executivos da CIRA, neste 

caso é o Senhor Presidente, não sei se ele se mantém ou não, que façamos um pouco de 

lóbi para ver se conseguimos ter uma posição consensual nesta área.” ----------------------------

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

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia passou ao Período de 

Intervenção do Público, informando que a Mesa, para o efeito, não tinha recebido qualquer 

inscrição para intervir. ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Neste Período de Antes da Ordem do Dia intervieram os seguintes Membros da 

Assembleia Municipal de Águeda, intervenções que se transcrevem na íntegra: -----------------

------ Mário Ramos Martins – PJ da União das Freguesias de  Travassô e Óis da Ribeira : 

------ “Gostaria de acrescentar mais alguma informação ao comunicado que os membros da 

Assembleia de Freguesia enviaram ao Senhor Presidente da Câmara, ao Senhor Presidente 

da Assembleia e à CCDR e que é a seguinte, o Dec. Lei nº169/99 com as alterações dadas 

pela Lei 5-A de 2002 é claro o artigo 9º conjugando com o artigo 24º, o nº 2 do artigo 29ºque 

diz que a substituição de membros da Assembleia ou dos vogais da junta, se processe do 

mesmo modo como foram instalados. Ora na suspensão de mandatos o artigo 77º no ponto 

7 remete para o artigo 76º nº4 compete ao Presidente da Assembleia de Freguesia convocar 

o substituto do membro que pediu a suspensão. Ora isto não aconteceu. O membro que 

deveria ter tomado posse não recebeu convocação. Clara violação da lei! -------------------------

------ A ordem da convocatória é outra violação que propõe eleição do órgão consultivo 

primeiro que o órgão executivo, ou ao contrário: a lei propõe a eleição do órgão executivo, 

primeiro que o órgão consultivo. Tal também não aconteceu. Como se isso não bastasse e 

não satisfeitos, no período de antes da ordem do dia, foi apresentada uma proposta que 

transferia a eleição do vogal da junta para o último ponto. Tive o cuidado de informar o 

Senhor Presidente da Assembleia e a Primeira Secretária como deveriam lidar com esta 

situação. Não me deram ouvidos e procederam à aprovação da respetiva proposta. Mais 

outra violação do que a lei não permite. Eu gostaria, não sendo uma decisão desta 

Assembleia, de pedir ao Senhor Presidente da Assembleia que encaminhasse para quem 

de direito ou que informe estes subscritores do documento, dos procedimentos que devem 
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seguir.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Tiago Mendes dos Santos e Gomes Lavoura – PSD : ------------------------------------------

------ “Permita-me Senhor Presidente, fazer em prieiro lugar, uma declaração de intenções. 

Dizer ao que venho. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ora, eu concebo este mandato autárquico que agora começa, como uma atividade de 

vozeiros do povo; vozeiros na medida em que devemos ouvir o povo e aqui, nesta sala, 

nesta câmara, transmitir pois, a voz desse povo. Como? Transmitindo as suas críticas, as 

suas opiniões, as suas vicissitudes várias  e, dando aqui nesta câmara o transmitir daquilo 

que é o pulsar de Águeda. Nesse sentido, Senhor Presidente, conte com a minha 

participação ao longo destes quatros anos para criticar, mas também para elogiar quando a 

tal se dever. E começava por o elogiar precisamente no seguinte e em nome da delegação 

da Ordem dos Advogados de Águeda, há alguns meses atrás, o Tribunal de Águeda sofreu 

uma grande inundação, fruto de uns canos que se romperam, num fim de semana e que de 

facto alagou por completo o Tribunal, tendo ficado a sala da Ordem dos Advogados 

destruida, a nível do chão que é de madeira, foi solicitada ajuda a esta Câmara Municipal e 

o Senhor Presidente de pronto ajudou a Delegação da Ordem, de pronto a sala ficou 

restaurada, agradável e novamente operacional. Em nome da Ordem dos advogados de 

Águeda  o nosso obrigada por essa rápida resposta. -----------------------------------------------------

------ Permita-me tabém, Senhor Presidente, no sentido daquilo que iniciei, na minha 

intervenção, fazer aqui algumas questões, neste ponto de antes da ordem do dia. E são elas 

as seguintes, com o novo canal fluvial do outro lado da margem do rio, efetivamente, as 

populações do Sardão  deixam de ter uma ligação rápida, pedonal,  a Águeda. O que é que 

V.ª Ex.ªpensa fazer? Uma ponte pedonal? Uma ponte viária? Porque com o canal a 

atravessar teoricamente as duas margens, as pessoas que anteriormente estavam em 

Águeda em 2 ou 3 minutos a pé, terão que circular pelo eixo de cintura externa, 

designadamente a rotunda. O que é que a Câmara pondera fazer nesse aspeto, uma vez 

que recebi essa queixa de alguns populares que não vêm qual é que é a forma mais prática 

de vir para Águeda uma vez que têm que dar toda aquela volta por aquela rotunda. ------------

------ Relativamente às obras da regeneração urbana não vou aqui dar a minha opinião, se 

está mais bonito ou se está mais feio, se está mais ou menos praticável, a minha 

intervenção prendia-se com colocar algumas questões concretas e precisas ao Senhor 

Presidente, às quais agradecia depois uma resposta. ----------------------------------------------------

------ Placa giratória junto ao tribunal, foi prometido aos comerciantes uma intervenção. Até 

ao momento, estamos em dezembro, nada foi feito. Há ali congestionamentos diários de 

trânsito, por vezes até trânsito da ESTGA até à zona do Tribunal, porque, caso lá esteja um 
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carro mal estacionado, os carros que vêm atrás não conseguem passar. Se por ventura lá 

se deslocar uma camião de pesados ou autocarro de transporte de crianças, efetivamente, 

com o poste que lá está colocado no meio da ciclovia também não consegue dar a volta; 

tem que entrar para dentro do jardim, pisar a relva e entrar dentro da parte que teoricamente 

seria jardim e não para local de passagem de carros. Quando e o que é que a Câmara 

pretende fazer sobre isso! Já é tempo porque aquele espaço tem gerado um conjunto de 

más reações, criado alguma tensão entre os comerciantes e as pessoas que ali passam. ----

------ Outra questão relativamente às passadeiras: com esta alteração estética da nossa alta 

da cidade, as passadeiras deixaram de estar sinalizadas e pintadas de branco com as 

zebras mas passaram a ter uma tonalidade em tudo semelhante ao resto da estrada; tem 

havido atropelamentos, dou-vos aqui conta de três atropelamentos ligeiros: um junto do 

parque do castilho, outro ao pé da Xiola e outro ao pé da escola. Porquê? Porque as 

pessoas ou não são de Águeda ou os que são de Águeda não estão tão atentos quanto isso 

e portanto num dia chuvoso ou não, não está devidamente sinalizado para passadeiras. É 

verdade que está lá a sinalização vertical, mas não chega! É necessário a Câmara 

providenciar  a sinalização daquele local como passadeira; --------------------------------------------

------ Relativamente aos contentores de lixo que também fazem parte deste arranjo 

urbanístico: foram lá colocados contentores subterraneos, reparei que voltaram a ser  

colocados os antigos e  velhos contentores, isto porquê? Porque a porta que abre os 

contentores subterrâneos não tem a dimensão suficiente para a colocação dos sacos do lixo 

e as pessoas veem-se obrigadas a colocar o lixo no contentor velho. Ora gastámos dinheiro 

para ter os contentores novos e as pessoas colocam o seus sacos de lixo nos contentores 

velhos porque não conseguem aceder facilmente ao novo contentor; -------------------------------

------ Relativamente também à relva que está escavacada na avenida: há um ano que 

efetivamente equela obra foi feita, passado um ano, estamos no Inverno, ainda se nota mais 

esta questão. Do lado que estão as bicicletas, esta quetão não é tão pertinente, mas do 

outro lado, efetivamente está tudo escavacado. Se é, de facto, para termos uma avenida 

mais bonita e agradável, aquilo tudo escavacado, a meu ver,  está feio e necessita de uma 

intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente aos estacionamentos: não venho aqui para falar se há mais ou menos 

estacionamento em Águeda, mas a verdade é que nalguns lugares o estacionamento 

designadamente entre a ESTGA até aos Correios e da ESTGA até à Praça Dr. António 

Breda, há alguns dois ou três postes de estacionamento que efetivamente estão colocados 

no meio do estacionamento. Ou seja: pessoas que têm o carro de uma dimensão maior, não 

conseguem estacionar porque o lugar está cortado não a meio mas tem para estacionar 
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apenas 2/3 de todo aquele espaço. Portanto é necessária essa intervenção, eventualmente 

recolher-se o poste da eletricidade mais para dentro do passeio porque a pessoa que paga 

o estacionamento tem direito a estacionar lá o carro e este ficar bem estacionado. -------------

------ Por fim, Senhor Presidente, venho aqui trazer-lhe uma questão relacionada com a 

questão da segurança. Com a profissão que tenho, tenho reparado, neste último meio ano a 

esta parte, que Águeda se tem tornado um pouco menos segura; tem havido um conjunto de 

assaltos a casas e a carros, mas tem havido uma nova realidade na nossa cidade: assaltos 

a cidadãos comuns a pessoas com alguma idade que vão a percorrer as ruas da cidade e 

são assaltadas por carteiristas ou são assaltadas por pessoas também carteiristas mas que, 

engaravatadas, contam o conto do vigário e num momento de distração, roubam a carteira. 

E o que é que eu queria dizer com isto? Sei que a nossa cidade tem o Conselho Municipal 

de Segurança, sei que alguns membros da Assembleia Municipal não são tão adeptos 

desse Conselho Municipal de Segurança, eu pessoalmente não tenho nada contra, queria 

que eventualmente numa próxima reunião do Conselho de Segurança fosse lá abordado o 

seguinte tema: um tema que é polémico, que é apenas a minha opinião pessoal, que não 

vincula a opinião do meu grupo municipal  que é o PSD, mas que se estude e que se 

comece a elaborar alguma proposta ou algum estudo no sentido da eventual colocação de 

câmaras de segurança nas principais zonas comerciais de Águeda. A meu ver, e esta é uma 

opinião pessoal, as pessoas sentir-se-iam mais seguras e haveria outra tranquilidade. Esta 

situação tem custos, poderá eventualmente violar direitos de liberdade e garantias dos 

cidadãos, há algumas câmaras municipais de pequena, de média e grande dimensão que já 

aplicaram e solicitava a V.ª Ex.ª que em próxima reunião do Conselho Municipal de 

Segurança que auscultasse os seus elementos para que efetivamente ouvisse a sua opinião 

e, caso a opinião fosse favorável, se avançasse para a realização de estudos.” -----------------

------ Francisco Manuel Camossa Abrunhosa Simões – CDU : -------------------------------------

------ “Tenho três minutos para intervir nesta e noutras Assembleias Municipais no período 

de antes da ordem do dia, de maneira que tenho que os aproveitar e vou realmente, aqui, 

começar por isso; começar por ler uma intervenção para não me perder e começar dizendo 

que, lamentavelmente, o meu tempo de intervenção de antes da ordem do dia é curto; direi 

mesmo imensamente curto. Mesmo assim, de uma forma quase telegráfica, não vou 

prescindir do tempo de que disponho. Vamos pois ao que interessa. Paulatinamente e pela 

calada da noite, vão sendo tomadas decisões que transmitidas aos soluços na comunicação 

social  ou através de boatos e sempre desmentidas acabam depois por ser levadas à 

prática. Refiro-me a decisões de vária ordem emanadas geralmente do poder central e que 

têm em comum encerrar serviços públicos ou benefícios que ao longo dos anos os 
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portugueses foram conquistando. Vejamos a situação criada no Hospital de Aveiro criada na 

passada segunda-feira, onde filas de ambulâncias aguardaram em média três horas e meia 

para deixar doentes enquanto que a comunicação social diz que em Águeda, no nosso 

Hospital, encerram camas. Sabemos também que no nosso Hospital fazem serviço ao 

banco de urgência, médicos que enviam constantemente para aveiro, doentes ou sinistrados 

alegando que as suas maleitas não são da sua área de especialização, situações como 

estas que implicam gastos mais elevados em transportes e põem em risco a saúde e 

mesmo a vida de muitas pessoas, acontecem quando a irracionalidade e a incompetência 

têm responsabilidades de direção e de gestão, neste caso na área da saúde. --------------------

------ O mesmo se passa com o nosso Vouguinha. Deve ser dos comboios do mundo, mais 

desprezados. Numa altura em que em todo o mundo os comboios se defendem 

principalmente pelo potencial  que propiciam ao desenvolvimento turístico das regiões e 

numa altura em que o número de turista afluem a Aveiro e em Águeda cresce, não faz 

qualquer sentido que se alterem horários e se utilizem artimanhas que pretensamente 

justifiquem o seu encerramento. Obviamente que os seus utilizadores diários: trabalhadores, 

estudantes, etc. justificam por si a continuidade do comboio especialmente quando a famosa 

nova ligação rodoviária Águeda-Aveiro continua em “águas de bacalhau”. É obrigação desta 

Assembleia procurar conjuntamente com a Câmara Municipal de Águeda e com as forças 

vivas de todo o concelho através das várias juntas de freguesia, a união em torno destes 

dois objetivos que são a defesa do Vouguinha e a defesa do nosso Hospital. ---------------------

------ Finalmente e apenas uma constatação, é sempre de referir que as obras de 

saneamento se realizem em todos os locais onde façam falta. Infelizmente em pleno século 

XXI, no concelho de Águeda, temos que reconhecer, ainda temos que o admitir, não vamos 

criticar, não se fizeram e temos que fazer obras de saneamento.  Mas a situação criada num 

conjunto grande de freguesias, estou a ver a Trofa, na freguesia de Águeda, Giesteira e Rio 

Côvo, em Macinhata, é um caos: a lama, o pó no Verão, e creio que poderia e deveria 

haver, da parte da Câmara ou de quem coordena este trabalho, uma coordenação mais 

atenta.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ João Carlos da Fonseca Coelho – PSD : ------------------------------------------------------------

------ “Nesta época, aproveito para desejar  as Boas Festas a todos os presentes e dizer, 

antes de mais, que é um gosto, um prazer e também com um grande sentido de 

responsabilidade que estou aqui hoje, pela primeira vez, nesta casa, para também dar o 

meu contributo para a melhoria do nosso concelho e em especial para a União de 

Freguesias de Recardães e Espinhel, de onde eu sou originário. -------------------------------------

------ Não me vou alongar, naturalmente, mas queria cingir a minha intervenção a dois 
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aspetos: um mais direcionado para minha União de freguesias e o outro mais para o 

Concelho. Relativamente à União de Freguesias de Recardães e Espinhel há um aspeto ao 

qual não devemos passar ao lado, que tem a ver com a questão do saneamento. É uma 

questão que há muitos anos, décadas diria mesmo, a esta parte, as populações de 

Recardães e Espinhel  sobretudo dos lugares de Espinhel vêm reclamando e finalmente 

chegou. Vem tarde, mas chegou! Isso acarreta grandes inconvenientes e, como diria o meu 

Presidente da Junta, havendo obras, havendo buracos é sinal que há progresso e ainda 

bem que o há. Mas isso acarreta muitos inconvenientes e a forma como algumas obras 

estão a  ser executadas por parte da empresa ou das empresas que estão encarregues de 

realizar estas obras, deixam muito a desejar. Neste momento os lugares da extinta freguesia 

de Espinhel e as suas populações sentem na pele esses problemas. Ainda agora, nestes 

ultimos dias, com a intempérie que se abateu um pouco por todo o país, isso refletiu-se, se 

nós calcorrearmos os lugares da extinta freguesia de Espinhel, nomeadamente Paradela, 

Espinhel e Piedade, que são os três lugares que estão a sofrer agora intervenção, indo de 

carro, ou se vai muito devagar ou então corre-se o sério risco que foi o que me aconteceu 

em vésperas de Natal, sofremos sérios danos nas viaturas e isso também reflete a forma 

como as obras estão a ser realizadas. As empresas que estão a realizar essas obras não 

primam propriamente pela limpeza. Não sei o que está estabelecido no caderno de 

encargos, mas  para nós termos uma pequena noção, as obras que estão a  ser, os buracos 

estão abertos saneamento e depois é deixada gravilha ao de cima, ao nível da estrada com 

graves inconvenientes para as viaturas e para as  populações. O alcatroamento tirando a 

primeira fase falando em concreto na ligação  de Piedade até Paradela, tirando essa parte, 

que foi bem executada, verdade seja dita, o alcatroamento está a ser mal executado; foi 

feito o alcatroamento na estrada que liga Piedade a Barrô há cerca de duas três semanas e 

eu passei lá anteontem e já há buracos no próprio alcatrão; é uma coisa imcompreensível! 

No próprio local onde foi colocado o alcatrão, há abatimentos de terras e não estamos a 

falar de pequenos abatimentos, estamos a falar de crateras que nós podemos verificar. É 

algo incompreensível! Apelava ao Senhor Presidente, apelava a este executivo, a Câmara 

Municipal faz parte da ADRA, apelava para que realmente sensibilizasse a ADRA para a 

ADRA sensibilizar os empreiteiros que estão encarregues dessas obras para terem mais 

cuidado, mais brio. Enfim! Que respeitassem o caderno de encargos; espero que tudo isso 

faça parte do caderno de encargos dessa obra, que me parece que não está a ser 

respeitado. Um exemplo caricato do que se passou em Paradela, foi: uma rua sem saída, 

onde estavam a ser executadas as obras de saneamento havia uma máquina duma 

empresa que estava a executar a obra, não dava para passar e os funcionários não têm 
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mais nada, passam a direito, por uma terra particular, enfim! O homem dedica-se à 

plantação de palmeiras, coisas que não dá para compreender; ---------------------------------------

------ Junto ao Centro Social Arco-Iris onde foi feito um passeio há pouco tempo colocaram 

terra, não tiveram cuidado e deram cabo do lancil. Portanto estes são pequenos exemplos 

do cuidado que as empresas têm na execução destas obras. São precisas, são necessárias 

mas acho que devem ser feitas, bem feitas, com todo o cuidado que isso implica. --------------

------ Ainda em relação à questão do saneamento gostaria de saber em termos de 

repavimentação o que é que esta Câmara Municipal de Águeda tem previsto e para quando, 

porque realmente é um bem indispensável para as populações que estão agora a sofrer 

essas intervenções e queria saber também qual o critério que irá ser seguido por esta 

Câmara, porque falando em concreto da União de Freguesias de Recardães e Espinhel 

houve outros lugares desta União que sofreram intervenção de saneamento penso que há 

um, dois, três anos, numa primeira fase, nomeadamente os lugares do outro lado do rio em 

Espinhel, também há umas zonas em Recardães e que, embora a situação não esteja nem 

de perto nem de longe, como nos lugares que eu referi agora há pouco, mas também 

sofreram essa alteração, também levaram alcatrão por onde passou o saneamento, mas 

também estão a necessitar da repavimentação dessas  estradas. Gostaria de saber  

quando, como e quais são os critérios que vão ser seguidos por esta Câmara Municipal? 

Isto em relação à minha União de Freguesias. -------------------------------------------------------------

------ Relativamente à cidade de Águeda eu apenas gostava de falar na questão da 

mobilidade e das obras da regeneração urbana. Concordemos ou não, não é isso que está 

aqui em causa. O que me vou apercebendo, e quem como eu vai utilizando as suas 

viaturas, o que eu vou reparando é que não há mais mobilidade, pelo contrário. É o que me 

vou apercebendo. Eu faço muitas vezes o trajeto de Aveiro para Águeda para a zona da 

Marques de Castilho e, entrando por Águeda, ali na zona do Gato Preto, antigamente, cá em 

baixo ao que nós designamos por prédio da caixa, nós chegávamos ali e num instante 

chegávamos á Marques de Castilho; neste momento temos que dar uma volta tremenda 

para chegar à Marques de Castilho e é muito complicado. ----------------------------------------------

------ E não é só isto. O deputado Tiago Lavoura também referiu alguns exemplos dessas 

dificuldades em termos de mobilidade urbana que penso que devem ser repensados por 

este executivo e que certamente o serão, reconheço competência ao executivo. É um apelo 

que eu também faço para terem em atenção esses aspetos, porque é importante haver essa 

mobilidade que não existe.” --------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo mais inscrições Senhor Presidente da Assembleia dá a palavra ao 

SenhorPresidente da Câmara para alguns esclarecimentos, intervenção que se transcreve 
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na integra: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS – Presidente : -------------------------------------------

------ “Se me permitissem eu começaria por abordar aqui algumas questões que foram 

abordadas na Assembleia Intermunicipal até para dar alguns esclarecimentos: ------------------

------ Sobre a questão da ADRA vai ser renegociado um novo EVEF – Estudo de Viabilidade 

Económico e Financeiro. A empresa ADRA vai ter como consultora é a F9 que é uma 

empresa do Grupo Águas de Portugal; a Comunidade Intermunicipal vai ter a Deloite e nós 

optámos por ter também um consultor independente para nos assessorar na nossa posição 

pois queremos algumas coisas esclarecidas independentemente do conjunto da Associação. 

Por isso tenho uma proposta que não irá à próxima reunião de Câmara mas irá à seguinte, 

que é de um consultor que me merece confiança nesta área que aliás é uma área bastante 

específica, para nos apoiar sobre aquilo que foi feito neste plano, naquilo que está já feito e 

também não que irá ser o novo EVEF e sobre aquilo que deveremos fazer face ao momento 

atual da ADRA. Estamos a estudar e depois iremos praticar, obviamente, essa nossa 

posição e essas conclusões com a Assembleia para podermos tirar conclusões. ----------------

------- Quanto ao PIMTRA – Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da Região de 

Aveiro, está na sua fase final. É um estudo bastante teórico, bastante profundo, depois falta 

toda uma fase de implementação que não vai ser nada fácil, embora tenha apontado para 

nós e com grande ênfase que a ligação sobretudo à autoestrada, mas a ligação Águeda – 

Aveiro é o principal investimento que lá está e considerado unanimemente como prioritário. 

Também lá aparece a linha do Vouga como sendo uma linha para manter na ligação 

Águeda – Aveiro. Foi essa parte que foi estudada. --------------------------------------------------------

------ Quanto ao Centro Hospitalar, preocupa-me porque isto já não é um problema de 

Águeda; é um problema de saúde da região. Aquilo que se está a passar, não só em 

Águeda, mas em toda a região, é demasiado mau. Independentemente dessa reunião que 

vamos ter e na qual terei todo o prazer em estar e fazer todas as démarches, é minha 

intenção no início do ano escrever uma carta ao Senhor Ministro da Saúde. É a última vez 

que irei escrever ao Senhor Ministro da Saúde. ------------------------------------------------------------

------ Acho que aquilo que se está a passar em termos da saúde em Águeda e em Aveiro já 

não é um caso de saúde, é um caso de polícia, porque estarem pessoas, como foi noticiado, 

à espera de ambulâncias porque estão no Hospital para deixar os doentes e não ter 

ambulância, pessoas durante seis dias, em macas nos corredores do Hospital de Aveiro, 

situações como tivemos no Hospital de Águeda de pessoas com AVC´s no banco e só haver 

um médico, violando todas as regras, todas as normas; situações de as pessoas precisarem 

de serem acompanhadas na ambulância por um médico porque o seu caso inspira cuidados 
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graves e não pode ir o médico da Urgência porque está sozinho e o médico que está no 

internamento não descer porque só está lá para internar aqueles doentes que possam ficar 

internados no Hospital, penso que é demasiado grave. Por isso, irei escrever ao Senhor 

Ministro, independentemente de todas as outras coisas, no início do próximo ano e 

esperarmos uma resposta dele. Depois iremos ver que medidas iremos tomar. ------------------

------ Sobre as questões que me foram colocadas pelo Dr. Tiago, está prevista no canal uma 

ligação pedonal para que as pessoas possam passar por cima do canal. --------------------------

------ Depois na questão do Tribunal, aquela placa giratória está feita de acordo com as 

normas, com as regras. Nós temos exemplos: vimos um camião TIR a passar e vimos um 

muito mais pequeno a ter que galgar os passeios. Isto tem a ver com maior ou menor, pior 

ou melhor perícia dos condutores e também com uma coisa que, temos que o dizer, a GNR 

não atua nos estacionamentos proibidos em Águeda; nós chegámos ao cúmulo de que 

tínhamos estacionamentos na Av. Eugénio Ribeiro e tínhamos os parcómetros vazios 

porque a Câmara os fiscalizava e as pessoas estacionavam ao lado porque a GNR não 

atuava. Isto é aquilo que se verifica em Águeda. É uma selva completa em termos de 

estacionamento. Tivemos cá um Comandante que estava imbuído de espírito de ordenar as 

coisas, mas o atual, de uma conversa que tivemos com ele, extraímos que as coisas não 

vão mudar muito; vai manter-se tudo como está e sinceramente não me agrada nada a 

situação do estacionamento que temos em Águeda. Nós temos estacionamento e vamos ter 

mais estacionamento ainda. Portanto há que ordenar as coisas, há que sermos 

responsáveis. No entanto, reconhecemos que ali naquela placa há algumas alterações que 

devemos fazer; iremos faze-las só em janeiro. Aquelas pedras não são umas pedras fáceis 

de arranjar, embora sejam umas pedras típicas daqui da zona, de antigamente, mas 

teremos de ir à procura delas pois já não é fácil de as encontrar e então, iremos fazer a 

alteração que será alargar um pouco mais sobretudo, quem olha para cima do lado 

esquerdo, alargar um pouco mais a passagem para os carros. ----------------------------------------

------ Esta zona, a zona central da cidade, vai ter de ser uma zona 30 para os carros 

andarem devagar. As zonas centrais das cidades são para as pessoas poderem fluir. Quem 

vem cá, 30 ou 50 num espaço de 10 metros, não conta em termos de tempo; podem ir 

devagar e podem ver melhor quem está nas passadeiras que estão assinaladas todas, com 

placas. Entretanto iremos colocar outros sinalizadores que se tornem mais visíveis à 

sinalização das passadeiras. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto aos contentores do lixo não estão fechados porque não cabe o lixo. Não é o 

sistema que tem que se adaptar a todos os resíduos que aparecem as pessoas têm que 

adequar o lixo que colocam aos recipientes que têm e procurar soluções. A câmara tem 
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essas soluções; quando não são soluções diretas, telefonam e nós respondemos às 

necessidades das pessoas. Aquilo que se passou com os contentores é que aquele tipo de 

contentor necessita de um camião especial para levantar e o camião avariou, a empresa só 

tem um, e então tivemos de colocar os contentores para os resíduos comuns ao lado para 

que pudessem ser colocados e retirados os resíduos. ---------------------------------------------------

------ Quanto à relva, iremos colocar outras bicicletas, naqueles bocados onde estão 

calcados para assim disciplinar mais e proteger mais a via. --------------------------------------------

------ Sou um adepto e defensor das câmaras de segurança, não tenho problema nenhum. 

Infelizmente há muita gente que pensa o contrário. É muito complicado colocar câmaras de 

segurança. Eu não faço nada na rua de que eu me arrependa ou tenha problemas. Eu acho 

que as câmaras me defendem se alguém atua contra mim eu posso usá-las para me 

defender nas instâncias próprias, mas em Portugal é muito difícil colocar câmaras na via 

pública, mas se conseguirmos essa autorização eu estou obviamente disponível para isso 

porque eu acho que isso protege muito. Aliás, há uma cidade espanhola que era das mais 

violentas e onde havia maior número de assaltos, junto a Madrid colocou-se um sistema de 

vigilância, agora há-os fora de série, vai buscar a matrícula de um carro a 3Km de distância, 

mas não viam para dentro dos apartamentos, e estava ligado à base de dados da polícia e 

então sempre que entra um carro na cidade, deteta a matrícula e eles têm a polícia 100 m à 

frente, a mandá-lo parar, pagar as multas, se é assaltante e o carro roubado, pará-lo, etc. A 

criminalidade desceu brutalmente nessa cidade. ----------------------------------------------------------

------ Quanto ao saneamento, temos alguns problemas que se prendem com as empresas. 

Nós temos algumas empresas que trabalham bem e temos uma empresa que trabalha muito 

mal. Numa empresa por exemplo já estamos a fazer alguma repavimentação, na outra não 

podemos mandar fazer nada porque se lhe mandarmos fazer repavimentações é deitarmos 

dinheiro fora. Eles trabalham mal e aquilo que nos chega é que está com graves 

dificuldades financeiras, portanto não irá muito longe e não nos dá garantias nenhumas. 

Temos tentado que reponham minimamente mas sabemos como isto é difícil. Mas, também 

sabemos que estas empresas, e vimos o caso de Macinhata em que queriam ir à escola e 

não conseguiam passar porque esteve tudo atrasado mais de um ano em obras e esteve 

tudo atrasado mais de um ano para terem autorização e então agora estão, como se diz, a 

“mata cavalos” para fazer todas as obras necessárias que estão neste pacote e que está 

aprovado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à mobilidade, eu acho mesmo que há mobilidade em Águeda. Está a haver 

cada vez menos sentidos duplos, há sentidos únicos, há evitamento de cruzamentos, 

diminuição de velocidade, mas aquilo que se pretende é que se circule sempre a baixa 
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velocidade. Sempre a uma baixa velocidade para que os peões dentro da cidade estejam 

sempre protegidos. O nosso papel principal é de permitir às pessoas que, dentro da cidade, 

possam caminhar livremente e que os carros se desloquem sempre a velocidades 

adequadas e baixas e possam chegar em segurança tanto eles como os peões, ao local de 

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

------ Paulo Manuel Matos Soares – PSD : ------------------------------------------------------------------

------ “Referiu que relativamente à ADRA está a pensar num consultor próprio. Quem é o 

consultor e quanto vai custar? É possível nós termos já essa informação ou é se é apenas 

uma intenção, ainda? Porque vai haver um estudo de viabilidade económico-financeira da 

Comunidade inter-municipal, vai haver a Deloite. Esta ADRA é um grande negócio e dá 

dinheiro a ganhar a muita gente que é uma coisa impressionante! Nós também vamos ter 

um consultor próprio! Quanto custa, quem vai ser e como é que isso se vai processar.  É a 

primeira pergunta objetiva. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Em segundo lugar, relativamente às questões do lixo, chamaram-me à atenção eu 

também não tinha reparado e hoje reparei. Enfim! Nós também não podemos viver 

dependentes duma empresa que só tem um camião e se o caminhão avaria é uma 

desgraça.Também concordo que as pessoas se devem adaptar às circustâncias novas do 

mobiliário urbano, mas também acho que deve e pergunto se há informação distribuida pelo 

concelho e pela cidade, relativamente ao que as pessoas devem fazer quando têm dúvidas 

e quando o seu lixo não se adapta ao novo mobiliário urbano e o que devem fazer. Porque, 

se nós queremos realmente queremos melhorar esteticamente a cidade, para quem fez 

recentemente uma regeneração urbana, meter lá os caixotes velhos é uma coisa que não 

fica bem a quem vem de novo à cidade. ---------------------------------------------------------------------

------ Em terceiro lugar perguntava-lhe se está disponível e eu desde já me coloco, antes de 

falar com o grupo municipal, sempre ao seu lado relativamente à questão do Hospital e 

daquilo que se está a passar. Concordo perfeitamente consigo. Não estou a falar pelo 

grupo, estou a falar por mim, mas acho que era uma sugestão que dava e uma pergunta 

que lhe faço: se está disponível para quando escrever essa carta ao Sr Ministro da Saúde, e 

é bom que fale com o Senhor Ministro, porque como alguém dizia na CIRA há dias, pedir a 

demissão de quem não manda nada e que dependem do Ministério da Saúde, não vale a 

pena! Deve-se falar com as pessoas certas e a pessoa certa que manda no país é o Ministro 

da Saúde. Eu estarei sempre ao seu lado e se estará disponível para o que seria uma 

posição coletiva desta Assembleia, porque isto não pode ser um trabalho partidário, nem 

deve. Nós estamos aqui, como dizia o Dr. Tiago Lavoura e aproveito desde já para 

cumprimentar os meus novos colegas que não só são colegas de profissão como são 
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colegas de Assembleia, estou aqui bem acompanhado e trouxeram aqui uma nova forma 

positiva de estar nesta Assembleia, com ideias, com novas sugestões, criticando o que deve 

ser criticado e elogiando o que deve ser elogiado. Portanto gostaria de saber se está 

disponível para juntar a essa carta a dirigir ao Ministro da Saúde, uma posição de força 

desta Assembleia, de reprovação completa relativamente a essa matéria do Hospital, 

porque  é realmente insustentável, as pessoas precisam de saber com o que contam, sendo 

certo que toda esta matéria também está relacionada com a necessidade de ligações e se 

referiu a ligação de Águeda/Aveiro temos que lutar por ela.  Não podemos desistir! Há 

questões fundamentais de desenvolvimento do nosso Concelho que não podem atravessar 

cores partidárias seja o governo que for. Estarei sempre ao seu lado e penso que o grupo do 

PSD também estará ao lado do Senhor Presidenta da Câmara para o acompanhar nessas 

batalhas! Objetivamente, se está disponivel para juntar à carta uma moção ou uma posição 

desta Assembleia para reforçar essa forma que diz que é a final. Eu acho que nunca se 

deve dar por findo um combate que é legítimo porque tem a ver com a saúde e com a saúde 

dos portugueses e das pessoas não se brinca. Sendo certo que nós conhecemos todas as 

dificuldades que o país atravessa mas  não podemos continuar a ser despriviligiados  quer 

em vias de comunicação, quer na saúde, quer no resto. Águeda precisa de uma vez por 

todas, tomar uma posição de forças sobre diversas matérias e ela deve ser conjunta e ela 

deve atravessar todos os partidos políticos. Era este o repto que eu deixava.” --------------------

------ De seguida o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Gil Nadais:  ----------------------

------ “Sobre a ADRA, sinceramente, não sei o nome do consultor da empresa e a 

consultadoria vai custar cerca de 20 mil euros. -------------------------------------------------------------

------ Quanto ao lixo, a empresa só tinha um camião com aquele sistema para levantar. A 

empresa tem mais mais camiões mas só tem um que faz aquele serviço. --------------------------

------ Quanto à saúde e quanto ao enviar qualquer posição desta Assembleia, obviamente 

que estou disponível para isso. E quando eu me referi que era a última vez que me dirigia ao 

Senhor Ministro da Saúde, porque eu já me dirigi várias vezes ao Senhor Ministro da Saúde 

e o facto de ter dito que era a última vez que a ele me dirigia, não quer dizer que tenha 

abandonado uma luta; quer dizer que vou por as coisas em termos tais que vou considerar 

que não vale a pena falar com ele.  É dessa forma, porque não se consegue falar com o 

ministro e aquilo que se passa é que em Águeda, é já na Região, é vergonhoso! Eu acho 

que é um atentado e que é um caso de polícia. É dessa forma que as coisas estão a ser 

tratadas aqui. Eu acho que há coisas que se estão a passar no Hospital de Aveiro que têm 

que ser investigadas e têm que ser responsabilizadas as pessoas porque não se podem 

fechar serviços que são lucrativos; não se pode agir de qualquer forma. Os senhores que 
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estão cá, se não mandam, alguém os manda não mandar. São eles que tomam as atitudes. 

Alguém é responsável por eles estarem aqui. Há muito tempo que eu disse que eles não 

deviam estar e, como tal, eu vou defender isso, nos termos que eu considere adequados ao 

Senhor Ministro e depois verei a resposta. Obviamente estou disponível mas quando não 

houve uma petição, não houve uma carta aberta, não houve nada, eu só não vou tomar 

novas atitudes sem o avisar, porque eu aviso sempre que vou tomar novas atitudes. Se as 

pessoas quiserem arrepiar caminho, tudo bem; se não quiserem, paciência! Estamos 

esclarecidos! Cada um segue o seu caminho.” -------------------------------------------------------------

----------------------------------------- APRESENTAÇÃO DE MOÇÃO  --------------------------------------

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

uma Moção  apresentada pelo  Grupo Municipal do Partido Socialista, assinada pelo Senhor 

Deputado José Marques Vidal  que ao abrigo do novo Regimento conta com 3 minutos 

para a sua apresentação.  ----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- MOÇÃO ---------------------------------------------------------

------ 1. Considerando o brutal aumento do número de pobres, de pessoas com fome e de 

pessoas necessitadas; 

------ 2.  Considerando o brutal aumento de desempregados, nomeadamente entre os jovens 

com uma taxa de 40%; --------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3. Considerando o brutal aumento de impostos, a política de empobrecimento geral, a 

redução de reformas e pensões e as práticas de desqualificação do trabalho, assente em 

baixos salários; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 4. Considerando a insensibilidade das políticas que levam à emigração de cerca de 

120 mil potugueses/ano, destroçando famílias, separando-os do País; -----------------------------

------ 5. Considerando as políticas de apoio às grandes empresas, com subsídios 

encapotados, geradores de elevados grupos sem controle que levaram a um maior aumento 

de ricos entre os países europeus e ao aumento do da desigualdade económica e social, 

cavando o fosso entre ricos e pobres; ------------------------------------------------------------------------

------ 6. Considerando as medidas tomadas na proteção aos grandes interesses , assentes 

em promiscuidades entre o poder político, executivo, legislativo e económico; --------------------

------ 7. Considerando as medidas de destrição da escola pública, que se traduzem entre 

outras pela redução significativa de recursos humanos (professores, funcionários, 

psicólogos, terapeutas), pela redução significativa de apoio aos alunos com necessidades 

educativas especiais, pelo aumento do número de alunos/turma, pelas alterações 

programáticas avulsas, pelos ataques sem sentido, assente na distorção de dados 

estatísticos e em explicações falaciosas meramente populistas e pelo aumento significativo 
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do financiamento ao ensino privado em zonas onde existe oferta pública; -------------------------

------ 8. Considerando as medidas de fragilização do sistema nacional de saúde, com o 

esvaziamento e encerramento de unidades, sem ter em conta a divesidade estrutural do 

País, a proximidade e mobilidade das populações, o respeito pelos utentes, obrigados a 

esperar horas e horas pela assistencia necessária, sem acesso a consultas em tempo útil; --

------- 9. Considerando o aumento e manutenção  do apoio às entidades privadas, mesmo 

quando não necessárias, caso do encerramento de unidades do sistema nacional de saúde, 

favorecendo a abertura de hospitais privados, caso do aumento da contratação de serviços 

a grandes empresas de advocacia e consultadoria, em deterimento de recursos qualificados 

na administração pública; ----------------------------------------------------------------------------------------

------ 10. Considerando as medidas de destruição de serviços públicos, com medidas de 

privatização de empresas rentáveis, caso CTT, EDP, outras e estruturantes como são os 

casos da água e dos resíduos, ----------------------------------------------------------------------------------

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

treze, vem por este meio repudiar de forma veemente, a política subserviente do Governo 

em relação aos representantes da troika e a adoção de uma agenda marcadamente 

ideológica que tem por principal finalidade a destruição do Estado Social e o 

empobrecimento das famílias, com consequencias graves ao nível da economia, do 

emprego, da natalidade e do equilibrio natural da sociedade.” -----------------------------------------

------ Segue-se um período de intervenções que a seguir se transcrevem na integra: -----------

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

------ “Em relação a esta Moção, ouvi-a com atenção mas custa-me ouvir isto aqui, porque 

quem faz esta Moção não é sério! Porque, para ser sério, teria que começar por dizer: 

considerando que este País ia sendo levado à ruína, nos últimos anos, pela governação do 

Partido Socialista e nomeadamente pelo Eng. José Sócrates, devia ter começado por aí e se 

começássemos por aí, se calhar íamos mais longe nesta Moção. Acho que é uma Moção 

completamente a despropósito daquilo que é o nosso trabalho na Assembleia Municipal daí 

que pela minha parte, leva chumbo de certeza, porque o que aí está são banalidades tão 

grandes! Algumas verdades, outras meias verdades, mas temos que ir muito mais atrás 

para perceber porque é que chegámos aqui e qual foi o caminho que nos levou aqui. Com 

certeza que o atual Governo que está cá há dois anos, tem alguma responsabilidade em 

tudo o que se está a passar, mas não nos podemos esquecer da responsabilidade dos 

governos anteriores, na qual o Partido Socialista tem responsabilidades acrescidas e de 

grande importância em tudo o que se tem passado. Nós não podemos fechar os olhos ao 
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que se passou nos últimos anos em Portugal, porque esse saque já começou há muitos 

anos atrás e o Partido Socialista tem mão nesse saque!” -----------------------------------------------   

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP : -------------------------------------------------- 

------ “Fico estupefacto como alguém tem o descaramento de vir aqui ler uma Moção dessas. 

E não estou a ser desonesto. É que eu não percebo! Quando comecei a ler essa Moção 

olhei ali para o lado e comecei a imaginar que todos os senhores seriam extremamente 

jovens e teriam nascido depois de 2011, porque não é possível perceber e é de uma 

indignidade tal que alguém que suportou um partido que foi o Partido Socialista, que 

governou este país como governou, e os senhores não se esqueceram como eu não me 

esqueci do outdoor que estava acolá naquele campo e que dizia que ia criar 150 mil novos 

postos de trabalho. São 130 mil a menos. Como é que alguém pode ter a pouca vergonha 

de vir aqui falar como esse comunicado falou? Como é que alguém que depauperou as 

finanças públicas da forma como o Partido Socialista depauperou, também já alguém antes 

teria ajudado, mas como é que alguém se iliba da culpa para vir aqui e acusar agora, que 

são estes os culpados. Como é que vocês querem ter a dignidade de serem ouvidos quando 

fazem afirmações tão pouco credíveis, tão vergonhosas e tão indignas como aquelas que 

aqui foram produzidas? Eu tenho que respeitar que os senhores apresentem aquilo que 

quiserem, que digam aquilo que lhes apetecer, mas também tenho que exigir que sejam 

honestos. E que antes de virem aqui ler essa Moção, venham aqui e digam: o que está a ser 

feito é mau por isto e por isto e as nossas funções são estas e estas e estas! Puxem pelos 

cordões à bolsa e digam como é que isto se governa. Porque os senhores sabem 

perfeitamente que casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Quando é 

preciso pagar contas é preciso ter por onde e quando não há, vai ter que se pedir a alguém. 

No concelho de Águeda nós, se calhar, sabemos a quem vamos pedir porque se calhar 

centenas de pessoas, terão ido pedir aos mesmos; ao nível do País nós se calhar só 

conhecemos alguns sítios onde pode ser pedido. E se os senhores não querem que se 

peça, e eu também sou contra a troika, vamos então meter as mãos nos bolsos e vamos cá 

por aquilo que é necessário para chegar ao final do mês e pagar aos professores, aos 

enfermeiros, aos funcionários públicos, as obras que entretanto têm que ser pagas e os 

juros que têm que ser pagos das famosas PPP que não foram subscritas por mim. -------------

------ Eu acho que nem é preciso ir mais longe e que, de uma vez por todas, vergonha e 

decoro na forma como persistentemente se vem, aqui, falar dum governo que não governa 

bem porque ninguém governa bem, nem nós em casa governamos bem, tudo aquilo que é o 

nosso pecúlio, daquilo que recolhemos do nosso trabalho. Nós sabemos que todos os 

nossos governos têm os seus desvios maiores ou menores, mas vamos contornar esses 
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desvios e vamos dizer aqui, se é que vocês têm solução para isso, como é que vamos 

governar este País. E, se calhar, se for necessário por o Governo na rua e se os senhores 

tiverem soluções e particularmente soluções financeiras para governar o País eu sou o 

primeiro a apoiar-vos para porem o Governo na rua. Agora, quem não tem dinheiro para 

mandar tocar um cego, quem depauperou durante montes de anos, alguns direta e outros 

indiretamente, e calaram consecutivamente as asneiras que foram sendo feitas pelo Senhor 

Eng. José Sócrates, que todos nós conhecemos de ginjeira, mas não foi só ele, é óbvio, se 

os senhores tiverem soluções para isso e tiverem alguma dignidade de vir aqui trazer 

soluções, é bom que algum tipo de afirmações que aqui vêm sendo feitas ficassem em casa 

porque ficam muito mal a quem as produz e fica muito mal a esta Assembleia aprovar 

conteúdos desta natureza, sem que nós próprios tenhamos soluções para vir aqui contrariar 

aquilo que vimos aqui afirmar.” ---------------------------------------------------------------------------------

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS:  --------------------------------------------------------- 

------ “Nem sei bem como é que hei-de começar. É-me difícil ouvir o Senhor Eng. Hilário a 

dizer: “não é sério” e depois vir o Dr. António Martins dizer: “é uma pouca-vergonha e 

indignidade total..., não são honestos..., devemo-nos calar...” -----------------------------------------

------ Senhores deputados: felizmente vivemos em democracia! ---------------------------------------

------ O Senhor Eng. Hilário começa por dizer que estes não são assuntos para aqui. Que 

nós na Assembleia temos que tratar de assuntos pequeninos que são daqui do Concelho, 

não falar dessas coisas do Governo. Começou por dizer e afirmou, está registado. -------------

------ Pior: o Dr. António Martins atreve-se a dizer de mim que é uma pouca-vergonha, que 

não tenho integridade, que sou indigno, não sou honesto, até posso considerar que o 

Senhor disse tudo isto politicamente, porque não pode afirmar nada. Os senhores não 

responderam a nada disto do que aqui está. Nem o ponto que eu possa considerar que, 

efetivamente haja aqui algum erro, por exemplo, já reparei que a seguir ao ponto 9 vem o 

ponto 8 e é o 10, é um erro; não negaram um único ponto. E todos disseram que era culpa 

do Eng. Sócrates. Se bem me lembro, o Eng. Sócrates não está no Governo. Felizmente 

não está. Não negaram o empobrecimento do país, o desemprego jovem; não negaram o 

ataque aos mais desfavorecidos, ao Estado Social, o aumento incrível, este ano, de 

consultadorias, numa altura de crise. É uma vergonha! É uma vergonha que vocês deixem 

aumentar os recursos para os privados, que abra um Hospital novo em Coimbra no dia em 

que fechou o público; é uma vergonha que vá fechar o de Aveiro quando abrir um privado! É 

uma vergonha que os senhores façam isso! É uma vergonha que exista um ministro Paulo 

Portas metido no processo dos submarinos, que não é culpado, é só culpado porque era 

governante. Mas isso é vergonhas do passado. Alguém há-de investigá-los. Eu estou a falar 
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do presente, meus senhores. No desemprego diário. Estou a falar da fome, dos 26%, neste 

momento, no desemprego, em Portugal; estou a falar dos 120 mil que saem todos os anos. 

Não há ninguém nesta Assembleia que não saiba de alguém que tenha familiares 

desempregados ou já tenha estado. ---------------------------------------------------------------------------

------ Agora, o que eu queria ver era isto: estou a falar de miúdos com necessidades 

educativas especiais e nisso o Eng. Sócrates fez bem: aumentou os níveis de Educação em 

Portugal, para níveis Europeus, até 2011. A partir de 2011 para cá, baixou por falta de 

investimento na Educação, na Ciência, em tudo, nos alunos com necessidades educativas 

especiais. Em Águeda, há duas unidades multideficiência na Escola Fernando Caldeira; a 

única escola que tem unidades de autismo e multideficiência. E a unidade multideficiência 

perdeu este ano a terapeuta da fala, a terapeuta ocupacional e viu reduzidos os apoios. É 

isto o interesse que este Governo tem pelas pessoas. Já nem falo no ensino normal. Tudo o 

que está aqui é verdade. Agora vêm-me dizer que não há dinheiro! Isso é outro tipo de 

política que existe. Nós falamos cá de baixo. Quem governa é agora que governa. Fui o 

único Presidente de uma concelhia no País que declarou que não votava no PS nem no 

Eng. José Sócrates, quando ainda o era. A minha diferença em relação a muitos é essa. É 

que posso cometer erros, mas, esse, não cometi. Isso de estar a dizer que eu sou mentiroso 

não admito a si nem a ninguém, apesar de saber que é em termos políticos e não em 

termos pessoais. Eu estou indignado por vocês continuarem a assobiar para o lado só 

porque o Governo é do PSD, do PS ou do PCP e enquanto assim for, isto não muda. A fome 

continua a grassar, qualquer dia temos os salários mais baixos da Europa e quando esta 

arrancar nós seremos os piores da Europa e neste momento temos o maior fosso entre ricos 

e pobres. Temos um país de terceiro mundo. Tudo isto devido a um governo que é 

subserviente é o que se diz. Um Governo que tem uma agenda ideológica; não estou a dizer 

se fez mal ou bem. Estou a dizer que tem uma agenda de empobrecimento e 

embaratecimento. Começou com as guerras público-privados, idosos, mais novos, tudo 

guerras para dividir. Foi o ataque ao público para baixar os salários no privado. Para baixar 

os salários de todos. É uma vergonha que o vosso e também meu Governo, que ganhou as 

eleições, pague a enfermeiros licenciados com estágio, 3,50 euros à hora. É uma vergonha 

que os senhores admitam isso. Não me digam que é da troika, quando soube ontem que o 

Aprígio Santos ficou a dever 600 milhões de euros ao BPN e a outros, emprestados por toda 

a gente e cobertos. A última deste Governo descoberta pelo Tribunal de contas, 1.024 

milhões de euros não inscritos nas contas do estado de subsídios e taxas perdoadas às 

grandes empresas. Não têm nada a dizer sobre isso? Isso não é importante para Águeda? 

Meus senhores: é uma vergonha, ficarem calados!” ------------------------------------------------------
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------ Alberto José Fernandes Marques – PSD : ----------------------------------------------------------

------ “De forma telegráfica, sobre o conteúdo deste panfleto, não vou sequer perder muito 

tempo com isto. Queria apenas deixar aqui um desabafo e pedir desculpa às pessoas que 

estão aqui a assistir, pelo espetáculo que estamos aqui a dar. ----------------------------------------

------ O Partido Socialista de Águeda continua a insistir em transformar esta casa numa casa 

de produção de números. O que fizeram aqui hoje foi mais um número político, demagogia, 

política rasteira, baixa que nada tem a ver com os interesses que devemos debater na 

Assembleia Municipal de Águeda e o PS hipotecou aqui hoje qualquer possibilidade de vir a 

criticar momentos que podem vir a acontecer no meu partido porque há colegas meus que 

de vez em quando também o fazem, voluntária ou involuntariamente, demagogia política. E 

mais, eu não discuto com pessoas que vêm para aqui referir-se ao Sr. Presidente da 

República como “esse gajo”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

------ “Gostaria de fazer uma pergunta ao Senhor Deputado José Vidal. Referiu-se a tantas 

vergonhas e uma das vergonhas a que se referiu foi que era vergonhoso a quantidade de 

estudos, pareceres e projetos de consultadoria que este governo tinha. O Senhor Deputado 

sabe quanto está orçamentado nas Grandes Opções e do Plano discutido daqui a bocado 

por esta Câmara para Estudos, Pareceres e Projetos de Consultadoria? Eu vou-lhe dizer: 

em Águeda estão orçamentados 995 mil euros, cerca de um milhão de euros é o valor que 

mais à frente iremos discutir. É um orçamento. Sabemos disso!” -------------------------------------

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS:  ---------------------------------------------------------

------ “Em relação à pergunta objetiva, sobre Águeda não sei! Sei, e é o que está aqui, sei 

que aumentou em tempos de crise, as consultadorias feitas a privados quando existem 

serviços públicos que os podiam realizar. Sabe como se chama a isto na minha linguagem? 

Pagamento de favores.” ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Após a discussão da Moção foi a mesma colocada a votação , verificando-se 16 votos 

a favor e 16 abstenções, tendo sido aprovada por maioria, com o voto de qualidade do 

Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal d e Águeda . ------------------------------

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

------ 3.1 – Apreciação da informação escrita do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara 

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

Município, nos termos do disposto nos artigos nºs 53º n.º 1, alínea e) e 68.º n.º 4, da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

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

------ Neste ponto da Ordem de trabalhos, foram feitas as seguintes intervenções que se 
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transcrevem na íntegra: -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD : ---------------------------------------------------------- 

------ “É apenas um pedido. Ano após ano o faço. Vejam se há alguma possibilidade técnica 

para fazerem este ficheiro das informações num formato mais leve. O iPad demora horas 

para abrir. O próprio computador que não é assim muito antigo, demora muito a abrir. Deve 

haver uma forma de gravar num formato mais leve. Penso que não é assim muito difícil. É 

muito difícil abrir aquelas informações. Eu não as leio porque não tenho paciência para estar 

à espera. Leva muito tempo a abrir uma página. -----------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS – Presidente : -------------------------------------------

------ “Grande parte das informações, estamos a ver se as estruturamos, para que fiquem 

disponíveis, mensalmente na internet. Não conheço um formato que seja mais leve. É muita 

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

------ 3.2 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal de Majoração da taxa 

de IMI sobre prédios urbanos degradados;   -------------------------------------------------------------

------ Neste ponto da ordem de trabalhos foram feitas as seguintes intervenções que se 

transcrevem na integra: -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS : --------------------------------------------------------------

------ “Muito rapidamente e se possível abordava já o ponto seguinte que tem a ver com 

prédios urbanos devolutos ou em ruínas. --------------------------------------------------------------------

------ Tem sido hábito da Câmara trazer aqui à votação estas propostas. A Câmara tem já há 

vários anos uma política de apoio à recuperação do edificado. Nós não cobramos taxas para 

a ocupação do solo para a colocação de andaimes no espaço público, não cobramos taxas 

de construção na zona que está delimitada na cidade para a reabilitação dos prédios, 

concedemos isenção de IMI durante cinco mais cinco anos para quem recupera esses 

mesmos prédios e também são concedidos ao abrigo da declaração de zona de 

regeneração urbana, diminuição do IVA para 8% salvo erro. Ora, são tudo incentivo que vão 

todos no sentido positivo da recuperação do edificado e pretendemos ainda, no próximo 

ano, apoiar aqueles que tenham mais dificuldades, fornecendo tintas e também materiais 

para que possa reabilitar as suas casas e dar um melhor aspeto à cidade e ao Concelho, 

mas nós entendemos que é preciso ter aqui um contraponto que é para aqueles que têm as 

construções abandonadas e não ligam nada à situação e que estão a contribuir para uma 

mau ambiente urbano. Propomos aqui a majoração para o máximo tanto dos prédios 

degradados como aqueles que estão abandonados ou desocupados. No caso dos 

desocupados isto é sobretudo em Águeda e sobretudo na zona central de Águeda, mas se 

nós queremos ter uma cidade com pessoas temos de fomentar a ocupação desses espaços. 
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É isso que nós entendemos. Damos todas as condições positivas que podemos dar mas 

também vamos, para quem não quer aproveitar as positivas, sobrecarregá-los, vamos dize-

lo e não vamos ter medo de o assumir, com uma subida das taxas para que encarem o 

património doutra forma e o coloquem no mercado.” -----------------------------------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins – CDS-PP : --------------------------------------------------

------ “Sobre este ponto eu queria dizer ao Senhor Presidente da Câmara e em exercícios 

passados falámos sobre isso e eu estava plenamente de acordo com ele que efetivamente 

temos que promover alguma pressão sobre determinado tipo de prédios e de proprietário no 

sentido de regenerar a cidade porque, é obvio, que quem tem e investe num prédio e o 

regenera, tem o seu prédio prejudicado por alguém que ao lado não faz obras de 

recuperação e deixa cair aquilo que tem, aos bocados. De qualquer forma, sabe também 

que os tempos não estão fáceis e que muitas das facilidades que aqui falou são gotas de 

água quando se trata de regenerar certo tipo de prédios, não certamente todos, mas a 

grande maioria deles. Presumo que o Sr Presidente quando acabou neste momento de falar 

se referiu a uma determinada franja de proprietários de determinados prédios devolutos e 

degradados e não propriamente a todos eles. De qualquer das formas, referir-lhe-ia o 

seguinte: queria perguntar-lhe em primeiro lugar se a Câmara tem um cadastro dos prédios 

devolutos degradados e abandonados em Águeda que à posteriori e logo que lhe seja 

possível possa fornecer ao grupo municipal do CDS. ----------------------------------------------------

------ Queria perguntar-lhe também, no seguimento do que foi feito o ano passado, já foram 

sobrecarregadas as taxas de sobre majoração para este tipo de prédios se o Senhor me 

pode dizer qual foi o resultado disso, Ou seja: se o Senhor foi só o príncipe João que coletou 

e depois os resultados práticos da medida acabaram por não resultar em coisa nenhuma 

para além da coleta que foi feita. Parece-me, e o Senhor Presidente deve estar de acordo 

comigo, o objetivo não é a coleta mas a eficácia da medida em si. E portanto, nessa matéria, 

se puder e quiser uma matéria sobre a qual possa falar, em concreto, eu gostava de o ouvir. 

------ Depois, nós tivemos ou temos um programa que se chama “Águeda a Linda” e que era 

também um programa de recuperação da urbe e eu perguntava ao Senhor Presidente quais 

foram os resultados práticos desse programa, qual foi a implementação que lhe foi dada e, 

neste momento, se continua a funcionar ou se está disfuncional, se existe somente como 

plano ou como coisa mais nenhuma. Depois, perguntar-lhe-ia também qual é a estratégia da 

Câmara, nesta matéria. Eu penso que a Câmara tem, deverá ter futuramente, não posso 

acreditar que não tenha, uma estratégia de relativamente à recuperação e aos timings de 

recuperação. Ou seja: a Câmara deve previsivelmente saber que dentro de X tempo, dentro 

de meia dúzia de anos, com as medidas que está a impor, conseguir ou não alguma coisa, 



 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 27/ dezembro/2013  

28

ou se quer lá chegar, até porque sabe que há legislação específica nesta matéria, e que a 

desculpa que não colhe, na minha opinião, dos tribunais, demora-se muito tempo, nós 

sabemos disso, mas é uma desgraça completa em tudo. Penso que a Câmara Municipal 

tem a obrigação de dar sinais claros, de que está a atuar e de que vais atuar. O Senhor 

Presidente sabe, a legislação dá-lhe essas competências, o Senhor pode intervir, pode 

tomar posse administrativa temporária, pode intervencionar, pode gerir o bem patrimonial à 

sua medida e ser reembolsado do investimento e só terá a obrigação de devolver depois da 

Câmara ser ressarcida dos investimentos que fez. Parece-me Senhor Presidente, na minha 

modesta opinião, que tendo a Câmara a situação financeira equilibrada que tem, parece-me 

que seria uma atitude extremamente importante e pedagógica da parte da Câmara 

Municipal de Águeda dar o primeiro exemplo, ou seja: intervencionar se calhar fazer uma 

intervenção estratégica, sobre aqueles de quem o Senhor estaria putativamente a falar mas 

não o quis afirmar e eu também não lho quis perguntar sobre quem objetivamente estava a 

falar, mas acho que seria extremamente pedagógico, útil e oportuno, que o Senhor tivesse a 

coragem de usar alguns dos dinheiros da Câmara, do orçamento que eventualmente lhe 

iremos aprovar a seguir, e para o senhor funcionar com as atividades municipais, com o 

plano e com a estratégia que o Senhor tem relativamente ao Município, seria extremamente 

oportuno e importante se nos desse esse sinal. Desafiava-o, aqui, a ter a coragem de usar a 

lei e dizer a toda a gente que chegou a altura, nesta matéria também, de Águeda começar a 

mudar. Deixo-lhe esse desafio.” --------------------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS – Presidente : -------------------------------------------

------ “Efetivamente já temos um cadastro dos prédios degradados e não só, daqueles que 

estão devolutos na zona central da cidade e mais alargado já. Queremos chegar a todo o 

Concelho com estas medidas. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Os resultados financeiros não sabemos. Aliás, não é importante para aqui a parte 

financeira. Até porque talvez se note mais alguma coisa no IMI, porque os prédios estavam 

avaliados com avaliações tão baixas que 30% de aumento não dava nada; 30% sobre dois 

ou três euros as pessoas nem sentiam. Agora com a avaliação já estou convencido que as 

pessoas possam sentir alguma coisa. Mas a autoridade tributária é uma enorme caixa 

negra. Não dá informações nenhumas nós não conseguimos obter dados nenhuns. Um ano 

tivemos uma descida do IMI, pedimos que nos esclarecessem porquê, porque não fazia 

sentido o IMI ter descido e até hoje continuamos à espera da resposta; dizem-nos que estão 

ao abrigo dum sigilo qualquer. Há muitos sigilos para muitas coisas mas eu acho que nesta 

matéria a Autoridade Tributária é um prestador de serviços das autarquias e como tal devia 

prestar contas às autarquias, mas não é assim que é entendido pelos senhores das 
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Finanças. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Projeto “Águeda Linda” foi um projeto limitado no tempo. Teve uma adesão limitada, 

nós queremos revitalizá-lo com mais ênfase e penso que as pessoas também estão mais 

abertas e disponíveis para fazer este tipo de trabalho e sobretudo serem elas a pintarem os 

seus muros, as suas casas, fazerem-no pelos seu meios próprios e com o apoio da câmara. 

Nós pensamos que poderemos fazer mais com esta situação. ----------------------------------------

------ Sobre o desafio: eu gosto de desafios. Tinha pensado atuar sobre um ou outro caso 

emblemático, daqui de Águeda, mas penso que não vou longe, que não conheço caso 

nenhum em Portugal que tenha conseguido chegar ao limite com essas situações da posse 

administrativa. Está tudo correto. A teoria é assim mas, na prática, é outra. Depois não se 

consegue chegar ao final dos processos, mas vamos tentar. Porque temos alguns casos 

exemplares aqui em Águeda que acho que abuso, é quase terem o seu cunho pessoal 

negativo, no centro do coração da cidade, coisa que nós não gostamos, mas vamos ver o 

que é que poderemos fazer. Esta é uma medida mais geral e tentaremos mais 

especificamente junto de alguns proprietários que andam a brincar com todos.” -----------------

------ Não havendo inscrições para uso da palavra, o Senhor Presidente da Assembleia 

coloca a proposta para aprovação sendo aprovada por maioria, com uma abstenção. ---------

------ 3.3 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal de Majoração da taxa 

de IMI sobre prédios urbanos devolutos ou em ruínas ;  --------------------------------------------

------ Relativamente a este ponto não se registaram intervenções. ------------------------------------

------ Colocada a votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------

------ 3.4 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal de Participação 

Variável do IRS – Imposto sobre o rendimento das pe ssoas singulares;  ---------------------

------ O Senhor Presidente Câmara Municipal prestou os esclarecimentos que entendeu por 

convenientes e intervieram os membros da Assembleia Municipal abaixo indicados, cujas 

intervenções se transcrevem na íntegra: ---------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS – Presidente : -------------------------------------------

------ “Esta proposta vem na sequencia daquilo que já fizemos no ano anterior em que a 

Câmara abdica de 3% da taxa de IRS a que tinha direito sobre os residentes no concelho, 

revertendo este dinheiro para os cidadãos tentando minimizar as dificuldades com que se 

deparam no dia-a-dia. É a manutenção da proposta do ano anterior. Nós ainda não 

soubemos qual é o impacto financeiro, real, que esta medida tem nas contas da Câmara. 

Iremos analisar este ano e depois no próximo ano iremos ver o que é que iremos fazer.” -----

------ Paulo Jorge de Almeida Pereira – PSD:  ------------------------------------------------------------

------ “Gostaria de começar por saudar o executivo por esta decisão, no entanto, e tendo em 
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conta o tão apregoado bom estado financeiro das contas da autarquia, tal como o CDS já o 

referiu no passado, gostaria de perguntar ao Sr Presidente porque não a Autarquia 

prescindir de fazer a retenção na sua totalidade, os 5% e não somente os 3% tendo em 

conta que o valor a ele associado a estes mais 2% rondadria pelas minhas contas cerca de 

400 mil euros, isto é, presumo eu, menos de 1% do orçamento municipal.” ------------------------ 

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS:  ---------------------------------------------------------

------ “Venho aqui, mais uma vez, tal como no ano passado, referir que esta Câmara 

Municipal que, por acaso, é do Partido Socialista, conseguiu com a sua gestão e com a 

colaboração de todos os munícipes, fazer com que num ano de brutal aumento de impostos 

para o país sejam baixados o IRS em 3% para todos os habitantes do concelho. E o Senhor 

Presidente da Câmara explicou que para o próximo ano, 2014 irá continuar com os 3% tal 

como o deputado Paulo Pereira disse aqui que poderia ser 5 ou 3, disse que iria ver para ver 

o que é que seria efetivamente. O que eu quero realçar é que estas é que são as tais 

medidas que se opõem e são positivas, que são raras e que se opõem aquilo que consta no 

documento que foi lido há bocado. E, se não é possível falarmos do país, falemos de 

Águeda e, em Águeda é possível baixar 3% o IRS quando deveríamos ir mais além que a 

troika do governo, deveríamos até manter as receitas mais altas e até fazer outras 

atividades e baixar os 3%, mas no entanto isto é para as pessoas. Todos aqueles que 

pagam IRS e quando eu digo todos aqueles que pagam IRS estou a ser irónico. O problema 

é que muitos em Águeda não pagam IRS nenhum; fogem aos impostos. É a medida mais 

justa de todas: é a descida do IVA que abrange todos os contribuintes mas é 

fundamentalmente a descida do IRS que é de quem paga impostos. Muito obrigada Senhor 

Presidente. O Povo de Águeda agradece esta atenção que teve perante as pessoas num 

momento em que há um brutal aumento de impostos e em que o Primeiro-ministro diz que 

para o ano não vai haver aumento de impostos quando o brutal se mantém.” --------------------- 

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS – Presidente : -------------------------------------------

------ “Obviamente que eu gostaria de baixar o IRS, mas como disse, nós não sabemos, 

embora tenhamos uma ideia aproximada do impacto que isto vai ter nas contas do 

município. Posso-vos dizer que, e agora já temos valores, que a descida da taxa do IMI 

correspondeu a uma arrecadação da receita inferior a cento e qualquer coisa mil euros. Se 

juntarmos a isto 502 mil euros que nós nos vimos obrigados a fazer uma amortização 

extraordinária das dívidas ou então colocávamos numa conta para que os outros municípios 

pagassem as suas dívidas, temos aqui uma quebra de receita de 600 mil euros já e que se 

vai manter no próximo ano, de IMI. O que se vai manter no próximo ano do IRS, 

deliberámos o ano passado mas só se vai sentir agora, nas transferências para a Câmara, 



 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 27/ dezembro/2013  

31

deste ano, e no bolso dos munícipes também, corresponde a 700 mil euros. Nós temos aqui 

uma descida de rendimentos da Câmara, em dois anos, de um milhão e duzentos mil euros. 

É bastante dinheiro e aquilo que fica são 500 mil euros. Vamos ver como é que corre este 

ano em termos de Gestão da Câmara. E, se for preciso, estaremos cá no próximo ano para 

fazer a descida do IRS porque nós queremos continuar com o mesmo tipo de gestão, o mais 

contida possível, para que cobremos os menores impostos possíveis para os nossos 

cidadãos. Devo dizer também que abdicámos de direitos de passagem de gás e isto afetava 

as nossas empresas, sobretudo, mas todos aqueles que têm gás de cidade, também de 

direito de passagem, daqueles que têm televisão por cabo. Nós temos em Águeda das 

menores taxas que é possível ter, no país. Vamos ver se no próximo ano, e por isso esta 

proposta que apresentámos, se será possível manter esses 2%, mas entendemos, como 

medida cautelar, que, este ano, não o devemos fazer.” --------------------------------------------------

------ Colocada a votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. --------------------------------

------ 3.5 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal de Derrama para 2014;  -

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS – Presidente : -------------------------------------------

------ “A política que temos utilizado relativamente às empresas e isso sempre assumimos, 

foi que faríamos todos os possíveis para que eles ganhassem o máximo de dinheiro 

possível e criassem postos de trabalho para que pudessem ganhar dinheiro para pagar os 

impostos à autarquia. Nunca negámos esta posição e sempre trabalhámos para isso e 

continuamos a trabalhar. Queremos e pugnamos para que as empresas de Águeda tenham 

por parte da sua câmara o maior apoio possível. Sabemos que existem enormes 

dificuldades neste momento e por isso propusemos que nos negócios até 100 mil euros não 

fosse cobrada qualquer taxa, fosse isento de Derrama. É uma pequena ajuda aos pequenos 

negócios, mas também este, como é natural, foi um imposto que desceu na arrecadação 

municipal, como teremos oportunidade de mostrar isso, no próximo mês de Abril, mas 

achamos que é uma pequena ajuda aos negócios do nosso Concelho. É isto que propomos 

fazer neste momento.”---------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Neste ponto, no PSD, não há unanimidade em termos de forma de pensamento e o 

que eu vou aqui expressar é a minha forma de pensamento sobre este ponto. -------------------

------- Primeiro não sei se é possível ou não, mas eu tinha preferido que não se isentasse o 

volume de negócios até 100 mil euros, mas sim seguirmos uma linha de orientação da 

proposta que foi aprovada na Assembleia da República ao nível da reforma do IRC até esta 

componente sob proposta do Partido Socialista, aprovada por unanimidade, onde sim, a 

isenção para empresas com lucros até 15 mil euros. Eu achava muito melhor em termos de 
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proposta esta situação. Não sei se é possível ou não, estive há pouco a ler a lei, não sou um 

especialista nesta área, mas preferia esta via; acho que apoiávamos muito mais as 

empresas do que irmos às empresas de volume até 100 mil euros, até porque a lei previa 

até 150 mil euros; não sei porque não fomos até 150 mil euros, pois são volumes hoje 

relativamente baixos. Esta era a minha preferência em termos de proposta de Derrama. Já 

houve tempo em que eu fui favorável a que baixássemos a Derrama para as empresas. 

Neste momento vivemos um momento de dificuldade. E se me perguntarem a mim, se eu 

prefiro em termos de Águeda que se baixe a Derrama ou que se baixe o IRS, eu prefiro que 

se baixe o IRS. Porque desta maneira nós estamos a apoiar os nossos trabalhadores 

estamos a incentivar que as pessoas habitem em Águeda e desta maneira estamos a dar-

lhe outras condições para que se sintam melhor nos seus empregos e junto das suas 

empresas. É um esforço que as empresas que têm lucros terão que fazer, mas também em 

favor dos seus próprios trabalhadores. Já fui favorável em determinados momentos a que se 

baixe o valor da Derrama. Num momento de grande dificuldade e de grande exigência. Se 

eu tivesse que optar, optaria pela baixa do IRS. Por isso, não sendo possível alterar a 

proposta para a diferenciação pela taxa zero até aos lucros de 15 mil euros, ao menos que 

seja os 100 mil euros, eu votarei favoravelmente.” --------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS – Presidente : -------------------------------------------

------ “É-nos difícil, neste momento, contabilizar e como eu disse há pouco referindo-me aos 

dados da Autoridade Tributária. Nós sabemos que os negócios são pequenos e os lucros 

são baixos também. Eu não sei o que é que corresponde qual é o volume que nós vamos 

apanhar de 15 mil euros. Aquilo que eu posso ver aqui pelos mapas é que da Derrama que 

já teve em anos um milhão e setecentos mil euros, nós agora estamos nos setecentos mil 

euros e por isso, esta proposta é mais contida. É só por isso. Tem alguma influência mas é 

naqueles pequenos negócios.” ----------------------------------------------------------------------------------

------ Colocada a votação, a proposta do ponto 3.5, “Proposta da Câmara Municipal da 

Derrama para 2014”, foi aprovada por MAIORIA com duas abstenções. ----------------------------

------ 3.6 – Autorização prévia, de acordo com o ar tigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de 

fevereiro – Assunção de Compromissos Plurianuais;   ----------------------------------------------

------ Neste ponto da ordem de trabalhos, foram feitas as seguintes intervenções: ---------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS – Presidente : -------------------------------------------

------ “Este é daqueles pontos que eu acho que não faz sentido porque são serviços que são 

necessários e que quem está à frente devia gerir a autarquia como um todo, senão, um dia 

destes, temos que perguntar aos senhores de Lisboa o que é que eles nos deixam comprar, 

o que é que nos deixam contratar, etc. porque são serviços que são necessários, e são 



 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 27/ dezembro/2013  

33

plurianuais e não há dúvida de que temos de os fazer. Aquilo que deveria ser em termos de 

gestão autárquica e em termos das empresas, era promover a sua sustentabilidade e deixar 

gerir com menos leis. Termos de trazer aqui estes serviços acho que é um ato quase inútil, 

mas é o cumprimento de uma obrigação legal.” ------------------------------------------------------------

------ Colocada a votação, a proposta do ponto 3.6 – Autorização prévia da Assunção de 

Compromissos Plurianuais foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------

------ 3.7 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal das Opções do Plano, 

proposta de Orçamento para 2014 e Mapa de Pessoal;   ---------------------------------------------

------ Neste ponto da ordem de trabalhos, foram feitas as seguintes intervenções: ---------------

------ Francisco Manuel Camossa Abrunhosa Simões – CDU : -------------------------------------

------ “Neste ponto eu tenho quinze minutos mas não os vou utilizar todos. ------------------------

------ Eu pedi rapidamente para intervir porque a minha intervenção prende-se um bocado 

com a Moção do PS, mas não tem nada a ver com a Moção do PS. Eu tenho moralidade 

para dizer aquilo que vou dizer e porque se enquadra, em minha opinião, em mais uma 

ordem de trabalhos desta reunião. E como seguidamente se vão seguir problemas técnicos 

e a minha intervenção é mais política, tive a vontade de intervir em primeiro lugar para 

depois estabilizarmos e mais tranquilamente, falarmos depois. A todos os presentes vou 

dizer o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sendo esta a 5ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, após as eleições 

autárquicas realizadas no passado 29 de setembro, dentro dos diversos pontos constantes 

da ordem de trabalhos, não retirando importância a qualquer deles, recordo que este 

referente à proposta da Câmara Municipal do Plano e do Orçamento, me parece que 

poderia ser aquele que poderia ter uma intervenção mais fundamentada já que a maioria 

dos outros pontos se referem sobre o anterior mandato, sobre o qual não tenho de me 

pronunciar. Falando duma maneira geral sobre as Opções do Plano e Orçamento, constato 

por um lado que aqueles documentos referem o momento difícil que o país atravessa com o 

consequente aperto financeiro que daí decorrente e, por outro, enuncia um conjunto de 

obras a concurso que iriam arrancar mas que já estava previsto na sua maioria, que iriam 

arrancar. Estes dois fatores condicionam pois a sugestão ou a proposta para que a Opções 

do Plano integrem outras obras ou projetos, com alguma envergadura o que espero ter sido 

feito no último plano. Todavia, a intervenção que se segue, parece-me justa e oportuna, nos 

dias que vão correndo. Disse no meu discurso de tomada de posse, nesta Assembleia, 

nesta tribuna, que na Assembleia Municipal de Águeda teria uma intervenção principalmente 

virada para os problemas de Águeda e dos aguedenses. Disse também que, sempre que 

necessário, abordaria temas que embora sendo de âmbito mais alargado, exigissem e 
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justificassem uma chamada firme de atenção para o despertar dos espíritos e das 

consciências de todos nós, que, pela nossa qualidade de autarcas, temos responsabilidades 

acrescidas. Assim sendo, na minha primeira intervenção, numa sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, no início do meu terceiro mandato neste órgão de poder local, por 

razões de urgência, de consciência e de respeito pelos eleitores que nos elegeram, vou 

abordar alguns pontos que considero, no momento presente, de uma importância extrema. -

------ Não sendo religioso e não integrando movimentos que professam princípios caritativos, 

apesar de considerar o esforço e o empenho que ambos têm dedicado à situação, de 

extrema dificuldade e até de miséria comum em que muitos portugueses vivem, terão os 

membros desta Assembleia Municipal de entender que o meu empenho, nessa mesma luta 

passa por uma estratégia completamente diferente, da qual esta intervenção faz parte. 

Respeitando e até apoiando o trabalho que aquelas instituições e entidades desenvolvem e 

reconhecendo que sem elas a situação seria ainda muito mais trágica, penso contudo que 

não é com as mezinhas de costume que os problemas de fundo se resolvem; problemas 

políticos, que afinal é disso que estamos a falar, carecem de soluções políticas e estruturais, 

transversais a toda a sociedade, resolvem-se de uma forma coerente e integrada com 

políticas delineadas, no sentido de retribuir aos que produzem riqueza, a compensação pelo 

seu esforço e o direito de cidadania que as sociedades democráticas outorgam aos seus 

cidadãos. Bastantes anos após o início da crise e depois de alguns túneis terem desabado 

sem que tenhamos visto qualquer luz ao seu fundo, cá estamos sós, neste pequeno canteiro 

dum jardim triste a que chamamos Portugal. Falar de tristeza numa época festiva numa 

Assembleia Municipal que irá discutir e aprovar provavelmente o Orçamento e as Opções do 

Plano para 2014 poderá parecer despropositado a alguns e fora de contexto a outros. Falo 

de coisas muito sérias que a nós como membros de um fórum democraticamente eleito e 

com poderes interventivos ao nível local, devem merecer a máxima atenção. --------------------

------ Numa altura em que o governo central por um lado obcecado pelo cumprimento está 

do défice e por outro defendendo uma política que privilegia nitidamente o capital, decidiu 

uma vez mais no sentido de seja paga pelos únicos portugueses, não responsáveis pelos 

estados de coisas a que o país chegou. Vejamos a título de exemplo dos casos recentes de 

reduzir o IRC, medida sem qualquer interesse para a maioria das PME’s portuguesas. Com 

ela nada irão beneficiar como poderemos rapidamente verificar. O investimento estrangeiro 

que o Governo invoca para nos tempos que correm não trará certamente qualquer 

vantagem à nossa economia o que também brevemente poderá ser constatado. Nestas 

medidas, chamo a atenção para a cumplicidade do PS. Para compensar tais decisões que 

defendem essencialmente as grandes empresas que passam ao lado da crise, vejamos: o 
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gasolineiro, dois grandes merceeiros portugueses, contrariamente aos mais carenciados, 

que estão definhando, vão vendo as fortunas crescer significativamente como ocorreu no 

ano que agora está a terminar. Para compensar esses senhores, não só a taxa do IRC será 

alterada como também a eletricidade será aumentada em cerca de 3% mais precisamente, 

2,8%. Como dizia atrás, para reduzir o défice, o aumento do IVA ou outros impostos em 

mais 1% e o corte na reforma dos idosos, são as medidas referidas como possíveis no 

momento atual. Disse corte nas reformas mas deveria ter escrito: roubo. Pois o que se faz à 

grande maioria dos reformados, não tem outro qualificativo. Elas vão permitir que o Governo 

continue a por ao serviço dos ricos uma política assumidamente de classe frontalmente 

contra a Constituição da República Portuguesa e certamente também contra a imensa 

maioria dos portugueses. E o porquê de tudo isto? Para cumprirmos com os credores? Para 

cumprirmos com os usurários que nos aplicam taxas de juros especulativas, que nos 

venderam submarinos e carros de combate, que nos pagarem para deixarmos de produzir o 

pão que as nossas bocas comem e que agora nos apelidam de gastadores, de malandros e 

de indigentes? Não rejeitando os compromissos assinados por Portugal, mas dizendo que a 

dívida deve ser negociada no seu montante, na taxa de juro aplicada e na forma de ser 

paga, por razões que se prendem com o acima escrito e ainda com as medidas que nos 

foram impostas e que apenas tiveram como resultado o aumento assustador do 

desemprego, o aumento da dívida externa, a cada dia que passa, a fuga para o exterior de 

quadros jovens e bem preparados; a fome e a miséria que continua a crescer de uma forma 

quase epidémica por todo o território, é aqui que a Assembleia Municipal vê a sua 

responsabilidade agravada. Cabe-nos a todos desenhar políticas, procurar alternativas, dar 

curvas apertadas para que conseguirmos continuar o trajeto que minimize os problemas dos 

nossos conterrâneos com mais dificuldades, mas cabe-nos também, como cidadãos 

responsáveis, reclamar contra esta política que destrói o país e a nação portuguesa. As 

Grandes Opções do Plano para 2014 e o Orçamento para 2014 que serão postos à votação 

durante esta Assembleia referem constantemente a crise e as dificuldades resultantes dos 

sucessivos cortes do Governo Central ao seu financiamento. ------------------------------------------

------ Esperamos que tais discussões tenham conteúdo e não sejam argumentos 

justificativos de incapacidades futuras. Por tudo o que acima disse e principalmente e por 

aquilo que os nossos olhos vêm e os nossos corações sentem o nosso Concelho, não 

sendo dos que têm situação mais dramática, mostram já indicadores preocupantes em 

termos de desemprego, fome e até de miséria. Quanto ao desemprego este atinge cerca de 

2.400 pessoas, número de inscritos registados no Centro de Emprego; muitos outros 

desempregados não recebem já qualquer apoio do estado, e não estão considerados em 
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tais números; os novos emigrantes saem mais de 300 por dia. Ao saírem do país reduzem o 

número de desempregados e dá a ilusão de que o emprego está a aumentar. As instituições 

da Igreja e da Solidariedade Social podem testemunhar o crescimento constante dos 

pedidos de apoio dos mais carenciados. Se o Orçamento para 2014 prevê um aumento do 

apoio social o que é positivo desde já, certamente que a situação se vai agravar e cada dia 

que passa, cada vez mais a autarquia terá que substituir o Governo Central, dando aos mais 

carenciados aquilo que o Governo retira ao subir os impostos e ao baixar as pensões de 

reforma. Não devemos pensar que os números aparentemente positivos das estatísticas 

significam que chegámos ao final da crise e que agora será sempre a crescer. Sabemos que 

mesmo depois da retoma económica se iniciar, o que não está ainda a acontecer, serão 

precisos alguns anos para que os resultados se vejam e isto, quando as feridas não são tão 

profundas com as feridas recentes, na sociedade, no seu conjunto. ---------------------------------

------- A Economia está destroçada. As vidas das novas gerações só em parte será salva 

pois quinze anos ou mais de estagnação e inatividade, dificilmente serão recuperados. Será 

impossível que homens e mulheres com formação média e superiores, muitas vezes com 

cursos superiores muitas vezes desajustados da realidade e após um interregno de quinze 

ou vinte anos, consigam entrar no mercado de trabalho e emprego já com mais de quarenta 

anos. Estes são problemas graves; tão graves como a fome. São problemas que destroem o 

equilíbrio mental do ser humano, que potenciam a exclusão social, que destroçam a família 

como célula potenciadora da educação social e com base num tecido social equilibrado, 

culto e progressivo. Perante o estado de abandono a que o Governo votou a maioria dos 

portugueses, cabe ao Poder Local potenciar e defender a Democracia ajudando e 

protegendo os mais desfavorecidos e substituindo o Poder Central, fazendo uma opção de 

classe que apenas defende o grande capital e descarta os principais desígnios para que foi 

eleito. Por isto, e até que um novo Governo seja eleito para substituir o atual, caberá 

também ao município uma nova tarefa consubstanciada no apoio social a um cada vez 

maior número de residentes do nosso concelho. ----------------------------------------------------------

------ As frases seguintes que constam do documento das Grandes Opções do Plano em 

apreciação nesta sessão referem: “è necessário uma estratégia integrada para os direitos 

sociais no Município de Águeda, envolvendo ativamente as políticas de educação, cultura, 

desenvolvimento social e económico e de saúde, em articulação com o emprego, 

empreendorismo e inovação” e ainda outra “assumimos em 2014 a continuação da 

monitorização do Plano de Desenvolvimento Social assim como o apontar de soluções para 

a resolução dos problemas indigentes, em estreita articulação com os parceiros sociais”. 

Afiguram-se-me como oportunas e justas necessitando apenas ser complementadas com 
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outras de igual importância e oportunidade e depois levadas à prática de uma forma 

consequente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Com os votos de um Ano Novo, que desejo a todos os presentes recordo que teremos 

em 2014 tarefas e desafios que devemos agarrar e lutar conjuntamente para que sejam 

resolvidos, ainda que de uma forma parcial. Só assim o meu voto para 2014 fará sentido.” --- 

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

------ “Gostaria de fazer uma breve análise ao Plano que nos é proposto, não porque não 

goste de discutir as questões em âmbito nacional, mas penso que estamos aqui a avaliar, 

neste caso, um plano proposto. Obviamente tudo tem a ver com os assuntos nacionais, isto 

envolve-nos a todos, mas neste caso específico temos as grandes Opções do Plano para 

2014, para serem analisadas. -----------------------------------------------------------------------------------

------ A primeira pergunta que eu fazia ao Senhor Presidente, e é uma pergunta de mera 

curiosidade, é se foi o Senhor Presidente que fez ou escreveu a introdução do Plano. 

Aquelas primeiras vinte ou trinta páginas. Não sei se me pode responder. -------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente – PS: - ------------------------------------------

------ “Tudo o que está no Plano é da minha responsabilidade. Não fui eu que fiz o Plano 

todo, foram os meus colaboradores que fizeram parte, mas tudo o que está no plano é da 

minha responsabilidade.” -----------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “É um Plano como já aqui foi dito, está no próprio relatório, é um Plano de continuidade 

e que vem numa linha de continuidade desta Câmara. Eu mesmo coloquei algumas 

questões ao Senhor Presidente, na quarta-feira passada. Foi quando eu tive também 

oportunidade de me debruçar mais sobre os assuntos, dentro do meu tempo disponível. Eu 

sei que não respondi estas respostas porque o Senhor Presidente está dentro da lei e 

poderá responder quando quiser, mas, enfim, eu já lhe disse isto várias vezes aqui, o 

Senhor não consegue perceber isto, nós não somos profissionais da política, nós temos os 

nossos trabalhos, os nossos afazeres, fazemos isto nos nossos tempos livres e não temos 

uma equipa de gente a trabalhar connosco na oposição que nos permita apoiar, como o 

Senhor Presidente tem e podia apoiar-nos mais nisso e não se escudar tanto na lei, no 

âmbito das respostas que tem que nos dar. Mas tudo bem. Não tem problema nenhum 

sobre isso. Em determinado momento, nas Grandes Opções do Plano o Senhor Presidente 

diz o seguinte: “Tendo em consideração o momento difícil que o nosso país atravessa e as 

medidas que estão a ser tomadas ao nível do aumento da carga fiscal, o executivo 

municipal promoveu em 2013 um conjunto de medidas de apoio às famílias e às empresas 

aguedenses.” Já nos referimos a isso hoje. E diz o Senhor Presidente: “Fixar o Imposto 
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Municipal sobre Imóveis na taxa mínima para os prédios avaliados, o que implica uma 

diminuição de 25%”. Como sabemos, o IMI foi fixado em 0,3%; é a taxa mínima segundo diz 

o Senhor Presidente. Parece-me que não é bem assim porque o Presidente da Câmara da 

Mealhada fixou em 0,25% porque há oportunidades na lei, pedindo algumas exceções, para 

isso. Mas não é aí que está o problema. No Orçamento, e por isso perguntei ao Senhor 

Presidente se escreveu isto, porque provavelmente não foi o Senhor Presidente que fez o 

Orçamento, nesta área das contas costuma ser mais o Dr. Edson, no Orçamento em 2012 

tínhamos orçamentado para receitas do IMI 4,430 milhões de euros. Ora, se baixamos a 

taxa do IMI, para o ano de 2013 estão orçamentados 4,400 milhões de euros. Exatamente o 

mesmo valor que a Câmara vai arrecadar na sua proposta no ano de 2013 e no ano de 

2014. Está no Orçamento. Diz o Senhor Presidente, prescindir de 3% de participação 

variável no IRS o que corresponde a uma diminuição de 60%. Acabamos de falar nisto e 

aprovar isto, aqui na Assembleia Municipal. No Orçamento de 2013, do ano que estamos a 

terminar estava previsto um valor de IRS, de arrecadação da Câmara, de 1, 284 milhão de 

euros. Para o próximo ano está previsto um valor de 1,320 milhão de euros. Quer dizer: 

baixámos 60% mas a receita ainda sobe mais, segundo o Orçamento; eu estou a ler o 

Orçamento e as verbas que estão inscritas no Orçamento. Também me podem dizer que um 

Orçamento é previsional e que nada do Orçamento faz sentido, eu acredito nisso, talvez não 

faça, mas eu estou a ler o que está no Orçamento. Diz o Senhor Presidente: “não aplicar a 

taxa de direito passagem, dado que esta é imputada na fatura dos consumidores.” Pois, no 

Orçamento de 2012 estavam previstos mil euros de direitos de passagem; no Orçamento de 

2013, cinco mil euros. Voltámos a subir! ---------------------------------------------------------------------

------- Sei que o Senhor Presidente sempre disse que não sabia que valores eram estes. Já 

lhe perguntámos isto várias vezes na Assembleia Municipal e o Senhor Presidente nunca foi 

capaz de nos dizer que valores é que nós conseguiríamos receber porque nunca percebeu 

isto também. Lembro-me dessa conversa. Conclui o Senhor Presidente: “Estas medidas 

podem implicar uma diminuição da receita da autarquia na ordem de um milhão de euros, 

para o ano de 2014. Ora no ano de 2013, estes impostos diretos de que acabamos de falar 

estavam estimados em 7,565 milhões de euros. Para o ano de 2014 voltamos a subir os 

impostos diretos para 7, 741 milhões de euros. A questão é esta: o que é que está certo? É 

o que o Senhor Presidente diz na introdução ou são os números que estão no Orçamento. 

Este Orçamento é mesmo sério? Primeira questão nestes primeiros dados. Eu percebo. O 

Senhor Presidente ainda há bocado nos disse que a baixa da receita do IMI, disse-nos há 

pouco, que eram cerca de 100 mil euros, percebi que foi isso que ele disse. Estou a 

recordar-me quando nós dizíamos que o IMI ia disparar e vai disparar outra vez no próximo 
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ano porque no próximo ano acaba mais uma cláusula de salvaguarda de 75 euros e depois 

em 2015 volta a disparar. Mas a questão é esta: nós, quando baixamos os impostos, e 

estamos a baixar os impostos em Águeda, o nosso perfil de receita não está assim tão 

afetado quanto isso, porque há uma variação que nós podemos ter. Mas dirá o Senhor 

Presidente: - Mas se eu os fixasse no máximo teria muito mais receita. Pois recebia. Mas ela 

não está a ser afetada. Quando diz que pode ser afetada num milhão de euros, então se 

pode ser afetada num milhão de euros ia ao Orçamento e fazia uma correção; não subia a 

receita de impostos de uma receita de 7,500 milhões para 7,700 milhões. Para mim isto é 

uma coisa simples. Ou baixa, ou sobe! Se diz que baixa um milhão tira um milhão ao 

Orçamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Entretanto fui analisar outras áreas do Orçamento. ------------------------------------------------

----- Ao nível do pessoal: Temos uma previsão de crescimento de 7% em custos com 

Pessoal. No ano de 2013 tínhamos uma previsão de 7,445 milhões de euros, eu não si qual 

foi o valor realizado porque só na conta de gestão e não temos acesso a esses dados, para 

o ano de 2014 temos 7,954 milhões de euros. Portanto, a previsão do Orçamento que pode 

ou não ser cumprida, sabemos disso, é de gastar mais 500 mil euros em pessoal. É esta a 

previsão. E, só em pessoal, em tarefa ou avença, ainda hoje aprovámos aqui naquela área 

dos compromissos também esses contratos de avença e tarefa que já vinham de trás, 

passamos de 2013 de 250 mil euros, para 2014, 450 mil euros. Só aqui em tarefa ou 

avença, duplicamos quase o valor. Mas não só. -----------------------------------------------------------

------ Todos nós nos recordamos daquilo que foi a guerra dos combustíveis. E, em 2013 

tínhamos aprovado em 2012 para o Orçamento deste ano de 2013 uma verba para 

combustíveis de 235 mil euros. Para o próximo ano está prevista uma verba para 

combustíveis de 445 mil euros. Calma Senhores Presidentes de Junta, os poucos que estão 

na sala, não pensem em gasóleo para as máquinas trabalharem nas vossas juntas. Não é. 

Porque o gasóleo está igual em 2013 e 2014: 200 mil euros o consumo de gasóleo. O que 

está diferente é isto: outros combustíveis para 2013 eram 9150 euros, para 2014 são 220 

mil euros de outros combustíveis. É o que está no Orçamento. Eu não sei se é assim ou se 

não é. Só estou a ler no que está no Orçamento. E aqui começamos a entrar numa coisa 

que me recordo que além dos combustíveis havia outro cavalo de batalha, que era os 

“Outros”. Eu não vou dizer que isto é uma vergonha como por aqui, às vezes, o professor 

José Vidal diz. Só estou a analisar o Orçamento. ----------------------------------------------------------

------ O “Outros” era uma coisa interessante que por aqui passava. “Outros bens” na rubrica 

2.1.21, em 2013 estavam orçamentados 271 mil euros para “Outros bens”; para 2014, 538 

mil euros. O que é que é isto “Outros bens”?! O que é que é isto de “Outros combustíveis”? 
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Mais 300 mil euros em “outros”. O gás subiu  50% em consumos de gás; acredito que tenha 

a ver com as escolas, e outras coisas deste tipo. Subiu, quer dizer, está orçamentado; --------

------ “Limpeza e higiene”: Este ano, para 2013, 880 mil euros; para 2014, 1, 042 milhão, 436 

e não sei quantos cêntimos. Mas o que é isto? Um orçamento com cêntimos dá-me a 

impressão que é feito com uma folha de Exel, mais X % e aquilo depois dá os números que 

dá, arredondados. Eu, no orçamento tenho alguma dificuldade em ver esses cêntimos 

assim. Mas tudo bem! Em “Limpeza e higiene” vamos gastar mais 15% num ano de crise, 

como diz o professor José Vidal e muito bem, devemos ter contenção nestas áreas; -----------

------ “Estudos, Pareceres e Projetos de Consultadoria”, como eu já disse, 995 mil euros, a 

tal vergonha que o professor José Vidal falava. Eu não sei quanto é que se vai gastar. Está 

lá, 995 mil euros para a Câmara de Águeda gastar em 2014 em Estudos, Pareceres e 

Projetos de Consultadoria. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Continuando: “Outros Serviços”. Mais outros serviços em que temos em 2013, 2 

milhões e 27 mil euros. Para o ano de 2014 estes 2 milhões e 27 mil euros não chegam, 

aumentamos em 50%, mais 2 milhões e 824 mil euros, em “Outros Serviços”, na rubrica 

02.02.25; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Construções Diversas”: em “ Construções Diversas” temos 7 milhões 380 mil euros 

nesta rubrica. Destes 7 milhões 380 mil euros temos 3 milhões 102 mil em “ Outros-

Construções Diversas”; o que é que é isto? Quer dizer: num Orçamento que se tirarmos os 

custos com “Pessoal” são quase 8 milhões de euros. Se tirarmos os custos com “Pessoal” o 

Orçamento, tem um orçamento de 35 milhões de euros. Em 35 milhões de euros, em quatro 

ou cinco rubricas, estamos em 7 milhões de euros de “Outros”. É “Outros” a mais para 

andarem aqui neste Orçamento. Eu não estou a dizer que não têm fundamento, nem venho 

aqui dizer que há aqui qualquer manobra. A única coisa que eu acho é que 20% do um 

Orçamento é oculto. Para uma Câmara que ficou em 13º lugar na transparência quero-vos 

dizer que muito mal vai este país. Não está em causa o nosso 13º lugar, mas com 20% de 

áreas ocultas num Orçamento. Eu gostava de saber quais são as empresas privadas em 

que têm um orçamento com 20% de áreas ocultas porque, basicamente, fazendo uma 

analogia, há os concelhos de administração e há os acionistas; nós aqui representamos os 

acionistas das empresas e precisamos de saber e ter conhecimento do Orçamento. Estou a 

falar de 20%: 7 milhões de euros em “Outros”, que está neste Orçamento. Admito, em 

determinado momento, até num ou noutro pormenor, ter visto mal, mas se vi mal corrijam-

me depois se faz favor. Não estou a dizer que o Orçamento é para ser realizado todo, mas 

sabem aquilo que eu tenho dito, várias vezes. Acho que os orçamentos devem ser mais 

ajustados à realidade e não são, mas está cá no Orçamento: “ Outros”; ----------------------------
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------ Ao nível do Desporto o Senhor Presidente, em determinado momento, assumiu há oito 

anos este Município definiu e eu apoiei-o nisso que nós devemos investir na área da 

formação e na área que não é formação nós devemos desinvestir, isso é um problema dos 

clubes. Foi uma guerra que o senhor teve com os clubes a nível local e eu apoiei-o nisso. 

Sei que é uma área que muitos dos clubes a nível local não estão de acordo com esta visão. 

Sei disso e assumo o que estou a dizer, mas quais são os nossos subsídios para as 

coletividades desportivas? Para aquilo que se faz no dia a dia, nos clubes, com os atletas 

que nós temos em Águeda, a nossa intervenção no dia a dia? 140 mil euros! É o apoio que 

nós damos para a formação de subsídio às coletividades desportivos, 140 mil euros! Depois 

temos apoio aos investimentos das coletividades desportivas, presumo que são aqueles 

programas de apoio, aqueles investimentos que eles fazem em determinadas áreas, 120 mil 

euros. E depois temos aquilo que esta Câmara gosta muito que são as grandes realizações. 

Claro! Vêm mais uns dinheiros para determinadas provas, mais aquelas provas específicas 

que eu acho que devem ser apoiadas, mas a questão é esta, se a tónica foi a aposta na 

formação. Eu só vos quero dar este exemplo: na formação aquilo que as coletividades 

recebem para o seu dia a dia são os 140 mil euros e se o quiserem, até podem juntar os 120 

mil euros de apoio aos investimentos. Os investimentos são uma coisa diferente. ---------------

------ Mas quero dizer que o dinheiro que as coletividades recebem para trabalhar durante 

um ano inteiro com milhares de jovens é inferior àquilo que a Câmara gasta em quinze dias 

no Agitágueda. Não em quinze porque a câmara gasta mais do que está aqui, eu sei que 

são vinte e dois dias. Eu não estou contra. Eu só estou a dizer isto: para quem definiu uma 

política de formação desportiva a sério, eu sei que o senhor liga muito a isto, conheço as 

suas ideias sobre isto dos tempos antigos, acho que é muito pouco. --------------------------------

------ Gostaria de falar sobre as transferências para as freguesias porque fiz um conjunto de 

perguntas e não me foram respondidas, que estão no Orçamento e, depois de obter a 

resposta ao que vou perguntar, voltarei a falar sobre as freguesias, que é: ------------------------

------ Estava previsto no Orçamento um valor de um milhão de euros de transferências 

correntes para as freguesias. Qual foi o valor final que nós fizemos este ano para as 

freguesias, transferências correntes? E estavam previstas 646 mil euros de transferências 

de capital para as freguesias que eu presumo que sejam as transferências dos protocolos. --

------ Também gostaria que me dissessem, qual é o valor final, mais ou menos, nestas 

transferências. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Perguntei à Câmara na quarta-feira, e deixo aqui a pergunta, outra vez, para conseguir 

acabar o meu raciocínio. Normalmente era aprovado em reunião de câmara um mapa de 

transferências para as freguesias. Eu não vi, nos documentos, este mapa aprovado. 
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Presumo que não tenha sido aprovado nenhum mapa de transferências para as freguesias. 

Presumo um conjunto de situações mas vou esperar que me respondam sobre isto. Só 

gostava que me esclarecesse, Senhor Presidente, o seguinte: estão previstas neste 

Orçamento 1,500 milhão de euros de transferências correntes para as freguesias, grosso 

modo, e 500 e tal mil euros de transferências de capital. Gostaria que me esclarecesse o 

que era isto e eu depois voltarei a falar sobre as freguesias.” ------------------------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD : ----------------------------------------------------------

------ “Vou ser muito breve e são questões muito pontuais sobre o Plano de Atividades e o 

Orçamento. Têm a ver com a questão das obras de regeneração urbana na cidade, da 

requalificação, pelo que já ouvimos falar aqui diversas vezes, vai ser necessária muita 

requalificação, eu queria saber se há alguma verba prevista para isso, para uma série de 

arranjos que vão ser feitos, quer as bicicletas a mais, quer a placa giratória, quer uma série 

de erros de conceção que estão ali feitos, se está previsto um orçamento ou não; também 

queria saber se aquela verba que está da promoção do PEC, do Parque do Casarão, se 

será a única coisa que vai ser feita para tentar que parte do Casarão tenha alguma adesão e 

alguma viabilidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E finalmente duas questões muito concretas. Também aparece aqui no Orçamento o 

valor de 74 mil euros para o Águeda Concept queria só confirmar se se trata de alguns 

acabamentos que ainda vão ser feitos na casa do Águeda Concept, que foi colocada lá em 

baixo, à beira da praça e completar a pergunta com o resto, isto é: a casa vai supostamente 

equipada com a mesma forma, como foi naquela feira, com aqueles equipamentos todos, 

vai ficar naquele sítio, está salvaguardada a segurança de todo o equipamento e para que 

são esses 74 mil euros. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Finalmente se a rubrica do Agitágueda se se inclui numa linha que eu vi lá que é 

Animação Cultural de iniciativa da Câmara que tem lá 270 mil euros e apesar de haver 

vários eventos que estão especificamente mencionados no Orçamento, como a Festa do 

Leitão, as Sextas-Feiras Culturais, como outras coisa, o Agitágueda não aparece em 

nenhum pondo do Orçamento, das despesas. Está incluída esta rubrica ou não e finalmente 

se estão em condições de nos fornecer, de uma forma muito clara, as contas finais de todas 

as despesas do Agitágueda de 2013.” ------------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS – Presidente : -------------------------------------------

------ “Só queria dizer ao Senhor Eng. Hilário Santos que eu não respondo quando quero e 

quando me apetece. Eu respondo sempre dentro da lei e como o senhor sabe, agora a lei 

até veio dar um prazo mais alargado. Não são dez dias, porque o senhor pediu quarta-feira 

ao Senhor Presidente da Assembleia, entretanto houve o Natal e esse pedido chegou-me 
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hoje e portanto não houve tempo para lhe preparar essa resposta. De qualquer forma, tenho 

até à próxima Assembleia Municipal, nos termos da lei, elaborada pelo atual Governo que 

alargou o prazo, não de dez dias, mas sim agora até à próxima Assembleia Municipal para 

lhe dar a resposta. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois, o Senhor anda aqui farto de dizer que o IMI vai disparar, vai disparar, já 

dispara há não sei quantos anos e eu nunca consigo vê-lo a disparar. É uma coisa terrível. 

Eu não consigo vê-lo a disparar. Tem sido sempre pólvora seca. Pelo menos em números 

reais não consigo ver. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto ao IRS aquilo que o senhor disse, tem razão. Há aqui uma verba que está mal 

introduzida, tem cerca de 700 mil euros a mais. E agora, quem é que fala verdade? O IRS, 

efetivamente, está mal inscrito, tem essa verba a mais porque no próximo ano vamos 

receber menos os 3% que estão consignados e foi consignada a mesma verba. Portanto, 

quanto a isso estamos conversados. --------------------------------------------------------------------------

------ Sobre o IMI ter o mesmo valor, nós tivemos uma redução de 500 mil euros, como eu já 

tinha falado aqui há pouco. Nós tivemos de amortizar involuntariamente uma verba de 500 

mil euros. Somos obrigados a amortizar, só para esclarecimento de todos, a avaliação do 

IMI, foi destinado a pagar em primeiro lugar, pagamentos em atraso com mais de noventa 

dias. Em segundo lugar, para quem não tem pagamentos em atraso, com mais de noventa 

dias, tem de amortizar extraordinariamente, as dívidas que tenha de médio e longo prazo, 

ou fazer um depósito à ordem do Governo. Isso que dizer que a Câmara tem um recurso 

menor, tem efetivamente uma receita idêntica, mas tem pelo menos os 500 mil euros que no 

próximo ano serão colocados em amortização extraordinária, desde já falo que faremos uma 

amortização extraordinária dos empréstimos que temos. ------------------------------------------------

------ Quanto à taxa dos Direitos de Passagem, efetivamente, nunca consegui saber qual era 

o valor. A gente só recebia o valor que as operadoras nos davam. Eu não conhecia formas e 

desafiei a Assembleia para me darem formas de saber se esses valores estavam corretos 

ou não. É que ninguém me consegue saber qual era efetivamente a taxa que era paga pelos 

aguedenses se correspondia aquilo que era transferido para a autarquia; cinco mil euros, 

dez mil euros, sinceramente, não sei qual é o valor. ------------------------------------------------------

------ Sobre os combustíveis eu penso que estão sobre estimados, pelos últimos números 

que eu tenho e vi este ano, estão sobre estimados no Orçamento. -----------------------------------

------ No que se refere a estudos e projetos, nós temos um projeto que é de valor elevado, 

são cerca de 300 mil euros, que é o Centro de Artes e terá que ser pago este ano, mas 

temos muitos outros projetos para fazer. Lembremo-nos que cada estrada que temos que 

temos que requalificar, temos que fazer um projeto. Conseguimos que o Tribunal de Contas, 
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como é uma requalificação, não exija estudo geotécnico porque sempre que vai ao Tribunal 

de Contas até o estudo geotécnico para as requalificações, eles nos pedem. É muito 

dinheiro de projetos que nós temos, o dinheiro que seria para o Hospital também está nesta 

rubrica. De todas as obras que fizemos e que ainda não estão finalizadas, pelo menos 10% 

estão por pagar aos projetistas porque quando é feito um projeto ficam 10% para 

acompanhamento de obra e só no final da obra são pagos ao projetista. ---------------------------

------ O “Outros” é uma opção. Nós temos uma contabilidade analítica que está disponível na 

internet e que discrimina onde são gastos os dinheiros da Câmara. Ficamos com maior 

flexibilidade para gerir o Orçamento da Câmara. ----------------------------------------------------------

------ No que se refere à rubrica “Desporto” e pelas contas que vi aqui, temos mais de 300 

mil euros, não é só uma, nós temos várias rubricas para o Desporto. -------------------------------

------ Quanto às transferências para as freguesias, entrou um novo quadro legal em vigor. 

Nós não sabemos como é que se operacionaliza. Aliás, este Governo faz um decreto-lei, 

depois faz uma portaria para regular a lei, depois faz um manual para se perceber. Nós não 

sabemos, e é por isso que não vem descriminado, como é que vamos fazer e de que modo 

é que vamos fazer as transferências para as juntas de freguesia. Estão os valores 

estimados e esperamos até fevereiro ter uma clarificação dessa situação para podermos 

atuar. Os novos contratos, ninguém nos diz muito bem, na própria CCDR, já tivemos duas 

reuniões, não sabem bem como é que se operacionalizam estas situações. ----------------------

------ Quanto à reabilitação o Dr. Alberto Marques falou aqui na reabilitação. Obviamente que 

aquilo são pequenas obras que não têm descriminação em nenhum lugar específico. O seu 

valor é diminuto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto ao Parque do Casarão, vamos ver. Há diferentes formas de o promover. Há 

algumas situações que já estão no campo, vamos ver como é que se vai concretizar, mas é 

muito cedo ainda para afirmarmos de uma forma clara quais serão as grandes linhas que 

por que iremos optar. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto ao Águeda Concept, aquilo que irá ser feito será sabermos com os 

protagonizadores daquele projeto, os privados e outros que se queiram juntar ao projeto e 

que sejam aceites por esse núcleo, como é que vamos operacionalizar aquela construção, 

aquele espaço e por isso, isto é uma verba indicativa do possível gasto máximo para 

mobilizar aquele espaço. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ O Agitágueda não tem uma verba específica. É uma realização interna, não 

entendemos haver uma necessidade de a especificar, mas está dentro daquela rubrica que 

foi apresentada.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos – PSD : --------------------------------------------------------
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------ “A explicação que o Senhor Presidente me deu em relação ao IMI, penso que o Dr. 

Edson não estará de acordo e vou explicar porquê: porque o Senhor estará a fazer alguma 

confusão com a receita e o que temos a pagar. São coisas distintas. O que o Senhor está a 

dizer é o seguinte: nós teremos que fazer uma determinada amortização junto do Estado se 

não quisermos pôr uma parte do nosso dinheiro num fundo, a render uma determinada taxa 

que o Estado criou para ajudar a pagar as dívidas dos outros municípios. Então nós.para 

isso, nós temos que fazer uma amortização de 500 mil euros, das nossas dívidas. Foi isso 

que o Senhor quis dizer. Isso não tem nada a ver com a receita do IMI. O que o Senhor diz 

que baixou o IMI de 0,4 para 0,3 e se baixa o IMI de 0,4 para 0,3 e prevê uma subida de 

receita de 4,400 milhões para 4,400 milhões de euros é sinal que ele estava mesmo 

disparado ou então o Senhor está a fazer mal as contas. Se baixa o IMI de 0,4 para 0,3 e 

prevê o mesmo valor não tem nada a ver com os 500 milhões. Outra coisa é o que o Senhor 

tem que amortizar. Eu percebi isso. Isso é uma outra coisa. Mas diz que fica menos dinheiro 

disponível; pois fica, mas isso não tem a ver com a receita do IMI. A receita do IMI, ainda 

que nos baixássemos de 0,4 para 0,3 o Senhor prevê a mesma no município. Então, quer 

dizer que claramente: - “Eu baixei o imposto”, mas a receita não foi afetada. Vai ser afetada 

por outras regras que o Governo lhe impôs a si e aos outros municípios estando nós de 

acordo ou não; não tem nada a ver com o IMI. Referi-me ao IMI, referi-me ao IRS e referi-

me às taxas de Direitos de Passagem. Certo? Primeiro ponto. ----------------------------------------

------ Segundo ponto, muito rapidamente, no “Outros: Pois é evidente! Eu até lhe digo mais. 

O senhor põe “Outros” porque claramente fica com maior margem de manobra. Pois fica! 

Porque é que não faz simplesmente o Orçamento? “Pessoal”, 8 milhões de euros; “Outros”, 

35 milhões de euros; fica com mais margem para o seu Orçamento. Dessa maneira a coisa 

fica com uma margem global. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente, o Senhor sabe muito bem e se quiser dizer olhos nos olhos a todos 

nós que 7 milhões de euros em “outros” num investimento de 35 milhões de euros é uma 

maneira que o Senhor tem encapotada de não nos dizer aonde quer chegar, porque quando 

Senhor diz: - Isto está tudo na Contabilidade Analítica. Está depois de realizado. Um 

Orçamento não é isso! O Orçamento não está na Contabilidade Analítica. Está?! Mande-no-

lo para aqui para nós vermos. Se o Senhor tem na Contabilidade Analítica estes valores 

descriminados, mandávamo-nos. E ao mandar-nos já não se punha aqui essa questão! E eu 

nem sou especialista na área, mas há aqui especialistas na área, o meu amigo Carlos 

Guerra, por exemplo, que nos pode vir aqui ajudar nisto. -----------------------------------------------

------ Em relação às Juntas de Freguesia. O Senhor não me respondeu em relação às 

transferências de 2013, em relação às verbas inscritas de 1,600 milhão de euros, que é 
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importante para o meu raciocínio. Deste milhão de euros de transferências correntes, qual 

foi, mais ou menos, a componente gasta e nas transferências de capital para as freguesias, 

que eu presumo que sejam os protocolos, mais ou menos, qual foi a componente gasta? ---- 

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS – Presidente : -------------------------------------------

------ “O IMI cobrado em 2012 foi de 4, 572. 857.05 milhões de euros; O IMI cobrado em 

2013, com o aumento, foi de 4, 401. 645.52 milhões de euros , ou seja: o IMI baixou 170 mil 

euros em receita líquida, mas a Câmara foi forçada a fazer uma aplicação de mais de 500 

mil. Ou seja: a receita, efetivamente, do município para despesas correntes, baixou 672 mil 

euros. Ficámos com menos 672 mil euros. É isto! Isto tem a ver com as normas que foram 

feitas. Porque, se não fosse assim, a Câmara teria para despesas correntes mais 500 mil 

euros. A Câmara recebeu este ano menos IMI do que tinha recebido no ano anterior. 

Sempre dissemos isso. Que mesmo com o aumento, que ia ser explosivo, a Câmara ia ter 

muito dinheiro. Só quem não se lembra disso é que poderá dizer. A Câmara com a 

diminuição da taxa recebeu menos. Recebeu menos 170 mil euros. Além disto, viu-se 

forçada a fazer uma de duas coisas, porque não tem dívidas; também é bom recordar isso, 

viu-se forçada a fazer uma de duas coisas: ou amortizar os empréstimos a médio e longo 

prazo, de forma excecional, ou pegava no dinheiro e colocava-o à ordem do Governo. Não o 

quis colocar à ordem do Governo, amortizou a dívida. Foi isto que fizemos, ou seja: ficámos 

com menos 670 mil euros de dinheiro. Basicamente é isto para a gestão da autarquia. --------

------ Sobre as juntas de freguesia, esgotámos as rubricas todas o ano passado e foram 

reforçadas algumas delas. Pode haver uma ou outra freguesia que não tenha realizado o 

protocolo, mas o resto está tudo liquidado. As verbas são aquilo que sobrou, se assim se 

pode dizer, do ano passado, aquilo que transitou, é mínimo. -------------------------------------------

------ Quanto a “Outros”, é uma forma de gestão. ----------------------------------------------------------

------ Quanto à analítica dos anos anteriores, está toda na internet, à disposição de qualquer 

um para poder ser consultada.” --------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Eu acredito que o Senhor Presidente me está a dizer estas coisas por lapso, não é por 

questões de seriedade. Vamos cá ver uma coisa: - Quando é que baixamos a taxa de IMI 

para o Município de Águeda? Foi em 2012 que passámos de 0,4 para 0,3. Em 2012 

votámos a primeira vez uma taxa para dois anos, para 2013 e 2014, portanto, as verbas que 

recebemos em 2013 já são referentes a 0,3% não a 0,4%. Ora o Senhor repare: em 2013 

passando de 0,4 para 0,3 baixamos 150 ou 170 mil euros, segundo está o Senhor a dizer 

agora, com uma clausula que salvaguarda de 75 euros. Não se esqueça disso! Ora o que 

nós dissemos foi que se nós não baixarmos as taxas, o IMI está a disparado. É muito fácil. 
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Se o Senhor em 0,4 tem 4, 250 ou 270 mil euros, faça lá com mais um pontinho e veja 

quanto é que ele ia dar. É que isto é matemática! A matemática é isto! O que o Senhor está 

a dizer é outra coisa. Temos que ser sérios na discussão. O que está em causa é o IMI e o 

Senhor disse que com IMI e com o IRS vai ter que reduzir as arrecadações em 1 milhão de 

euros. Diz no seu texto. Eu falo sobre os dados que nós temos e os dados que nós temos 

soubemos hoje quanto é que se arrecadou em termos de IMI no ano de 2013. Segundo sei, 

essa mesma questão ter-lhe-á sido colocada na reunião de Câmara, na qual se aprovou 

este Plano e vocês terão respondido que não tinham dados. Essa reunião de câmara, 

segundo sei, foi no dia 17 de dezembro. Portanto, nós não falamos isso de cor. Então se 

nós não temos esses dados, cingimo-nos aos dados que temos que são os dados do 

Orçamento. É isto que está aqui em causa, para ficarmos claros sobre isto do IMI. Sobre as 

opções de gestão isso, já o sabemos. É uma opção vossa, pois muito bem! Nós 

contestamos 7 milhões de euros em “Outros”. Sempre contestámos e manteremos isso. -----

------ Quanto à questão das transferências para as freguesias o Senhor não me respondeu 

basicamente a nada. Disse-me: “alguns protocolos não foram feitos mas não sabemos mais 

ou menos quantos foram”; sobre as transferências de capital, também não respondeu 

basicamente a isso e vou-lhe dizer porquê: porque o Senhor fala, este ano, na questão da 

nova lei de competências que está criada e que falta regulamentar. Como o Senhor sabe 

muito bem, há neste momento um período de cerca de seis meses em que os municípios e 

as freguesias estarão em diálogo para encontrar a forma de transferir estas competências 

criadas na lei e as respetivas verbas a acompanhar porque isto, como disse e muito bem, 

está tudo feito em cima dos joelhos. Sabemos disso, mas a questão é esta: as freguesias, 

que eu saiba, mantêm as anteriores competências e sobre as anteriores competências, não 

há alteração de verbas nem de coisa nenhuma. Ora, o que está aqui em causa é que o 

Senhor Presidente já podia ter aprovado este mapa de transferências para as freguesias, 

porque elas têm que ser geridas no seu dia-a-dia, e depois quando tivéssemos dados sobre 

as novas competências, fazíamos uma revisão orçamental. E porque é que lhe digo isto? 

Porque o que acontece é isto: quando nós aprovámos a agregação de freguesias, havia um 

problema dos 15%, havia o problema de que se iam baixar os valores às freguesias. Bem, 

como o Senhor sabe, o ano passado as freguesias de Águeda receberam do Orçamento do 

Estado 806 mil euros; este ano, as freguesias de Águeda vão receber do Orçamento do 

Estado, 925 mil euros, 90 mil euros por via das agregações e mais 20 e tal mil euros que 

acrescem ao que já existia, 806 mil euros para 830 e tal mil mais 90 mil por via das 

agregações, 920 mil euros. Eu penso que sobre as freguesias nós devíamos ser mais 

ambiciosos e por isso lhe quero dizer o seguinte: devia ter aprovado o mapa das 
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transferências com base nas competências já existentes. Nós propomos-lhe, aquele mapa 

em que o Senhor transfere 50 mil euros para as freguesias, que anda a transferir o mesmo 

valor desde o ano de 2005, já o podia ter aprovado esse mapa e podia ter aprovado esse 

mapa com um reforço para as freguesias e vou-lhe dizer concretamente o que é que nós 

propomos: propomos que não tendo a ver nada com as novas competências, mas com as 

competências que já existiam, haja um reforço para as freguesias e que a Câmara transfira 

os valores idênticos ao Orçamento de Estado que é, basicamente, passar a haver um 

reforço nas freguesias de 300 mil euros; este reforço representa exatamente 0,85% do 

nosso Orçamento. Passariam as freguesias a conter uma componente total de 900 mil euros 

que representa cerca de 2% do nosso Orçamento. -------------------------------------------------------

------ Mas, além disto, pedia-lhe mais outras duas coisas para as freguesias: a primeira que 

se dotasse a Câmara de um gabinete técnico composto por um técnico superior da 

autarquia para trabalhar primordialmente e apoiar as freguesias. As freguesias têm alguma 

dificuldade, muitas vezes, e eu penso que era importante ter um gabinete na Câmara aonde 

as nossas freguesias pudessem recorrer exclusivamente e onde pudessem ter uma espécie 

de uma linha verde; ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A segunda situação tem a ver com os novos quadros comunitários de apoio. Como 

sabe, o Senhor participa em muitas formações ao nível dos quadros Comunitários e eu 

penso que era importante que houvesse uma área na Câmara dedicada especificamente a 

apoiar as freguesias nos concursos e nas candidaturas aos novos quadros comunitários. 

Não só nas candidaturas mas também a dar formação às nossas freguesias, a explicar-lhe o 

que são os quadros comunitários existentes; ---------------------------------------------------------------

------ São três áreas que nós lhe pedimos: maior reforço de verbas, gabinete de apoio 

técnico e apoio na área dos quadros comunitários. -------------------------------------------------------

------ Acabo por anunciar o nosso voto relativamente a este ponto; vamo-nos abster!” ---------- 

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS – Presidente : -------------------------------------------

------ “Senhor Eng., vai-me desculpar, mas ilegalidades, de forma deliberada, nunca as 

cometi! Aquilo que o Senhor estava a querer que eu fizesse era uma ilegalidade. Os mapas 

antigos das transferências pura e simplesmente são ilegais. Agora há uns contratos de 

execução que hão-de ser regulamentados e, como eu já disse aqui, ninguém sabe muito 

bem. Por isso é que nós não colocámos isso em forma e em texto que desse para aprovar 

hoje, mas aquilo que contamos é que na assembleia de fevereiro que tudo corra bem e já 

tenhamos essas situações. E em Março, como é normal e habitual as juntas de freguesia 

têm as suas transferências porque é normal e habitual connosco, porque quando era o PSD 

não era bem assim, os senhores presidentes de junta estão aqui e podem-no confirmar, que 
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é em Março que é feita a primeira transferência, seja do que for, para as juntas de freguesia. 

É normal. Portanto, nós vamos tentar aproveitar o tempo até fevereiro para ver se em 

Março, como é normal, fazemos as transferências usuais, de acordo com a lei e aquilo que 

está estabelecido e que neste momento não sabemos o que é que é. ------------------------------

------ Quanto aos fundos europeus, não ponho de fora essa possibilidade, mas, cada vez 

mais, os fundos estão mais concentrados, inclusivamente mais acima. Já não tanto até 

aquilo que se fala. É menos para as câmaras e mais para as comunidades intermunicipais. 

No entanto, sempre que virmos, e isso foi feito, temos uma candidatura com as juntas de 

freguesia, e sempre que tivermos essa oportunidade estamos disponíveis e vamos ver, mas 

é preciso que haja mecanismos para isso. Não interessa dar formação para aquilo que não 

existe, porque não faz muito sentido. -------------------------------------------------------------------------

------ Quanto ao desafio que fez de transferências de verbas para as juntas de freguesia, 

tanto quanto eu sei, aquilo que está inscrito no Orçamento é uma verba superior à que 

propõe. Por isso esta a pedir uma coisa e nós já estamos a dar mais. Sinceramente que não 

sei o que é que o Senhor pretende.” --------------------------------------------------------------------------

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS:  ---------------------------------------------------------

------ “Estamos aqui perante três situações: um Plano, um Orçamento e um Quadro de 

Pessoal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não sei, aliás, como é que em termos metodológicos, sempre me meteu alguma 

confusão, como é que se vota um Orçamento e um Quadro de Pessoal, que são duas 

coisas totalmente diferenciadas; não tem a ver uma da outra, não há ligação e quanto a mim 

deveriam ser duas votações. Vem no mesmo ponto da Ordem de Trabalhos, mas sempre 

me meteu alguma confusão. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação ao Plano e Orçamento, verificámos, o Eng. Hilário disse e eu concordo em 

muita coisa com ele, é um dos meus hábitos concordar com ele, porque ele sabe muito mais 

do que algum dia virei a saber, mas sei que ele disse uma coisa que é importante que é a 

continuidade não só de um executivo reforçado com a entrada do Dr. Edson, como 

vereador, mas a continuidade de uma política de transparência dentro do que é possível. 

Aqui eu concordo com o Eng. Hilário como já concordei das outras vezes: não gosto de 

orçamentos com “Outros”! Eu sei perfeitamente que isto aqui nunca bate certo, já me 

explicaram que tem que haver rubricas abertas, para haver possibilidades de virem 

candidaturas, entretanto. As rubricas têm que estar todas abertas para possibilitar uma 

gestão mais flexível. Neste momento, não gosto de orçamentos com “Outros”, nunca gostei, 

perante a contabilidade analítica de gestão, perante o modelo de transparência que existe, 

tenho que me render que, efetivamente, isto poderá ser só um papel e interessam-me as 
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intenções que estão aqui no Plano. Nas intenções do Plano, independentemente das verbas 

que o Eng. Hilário aqui veio falar, nos combustíveis, nos outros bens, no papel higiénico, 

também gostaria de saber porque é que há um aumento de 200 mil euros na “Limpeza e 

Higiene”, acho que mudou alguma coisa agora, em termos legais, antes eram as freguesias 

agora tem que ser a Câmara a assumir, mas independentemente disso, as verbas não 

discuto, porque as verbas são certas, elas são transparentes, e nem sequer vou discutir 

minimamente isso. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E vamos ver a parte económica. Discutimos as questões do IMI que contínuo, como 

ignorante a não perceber, mas eu e o povo de Águeda percebemos uma coisa simples. O 

IMI em Águeda é o mais barato do País. Portanto, Senhor Presidente e restante Executivo 

continuem assim. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O IRS em Águeda é 3% mais baixo que no resto do País. Sei que há outros e às vezes 

até sai nos jornais e telejornais que baixaram 3,85%, para 3,80%. Aqui é 3%, no segundo 

ano, isso nós sabemos que vai ser verdade e que em Águeda vai ser assim. ---------------------

------ Sabemos também que no próximo ano a Educação vai ter um parque completamente 

remodelado em 2015. Situação em que a Câmara, terá algumas culpas ou não, já deveria 

ter sido em 2014, já vamos com um ano de atraso, houve problemas com os empreiteiros, 

alguns estão em falência, mas isso não se pode falar aqui. Na Educação, a seguir, temos 

outro passo e aí concordo com algumas coisas que o Eng. Hilário aqui veio falar que após a 

estrutura o fundamental é os Recursos Humanos. E aqui temos que ver que há um 

problema. Gostaria, Senhor Presidente ou Senhores Vereadores, se há efetivamente e isso 

já tem a ver com o Mapa de Pessoal. É verdade aquilo que consta que Águeda, nos 308 

concelhos, Águeda está nos 10% do rácio de funcionários por habitante. Portanto, temos um 

dos melhores rácio de funcionários por habitante, do País. Eu gostaria de saber se prevê 

com esta nova lei dos compromissos, de baixas e de cortes, cortar 2% a todos. Se nós 

estamos entre os melhores vamos cortar 2% a quê? Mas em Aveiro ou em Ílhavo, em 

Lisboa ou em Gaia, mas nós vamos cortar mais para quê? Neste Quadro de Pessoal 

gostaria de saber se há intenções da Câmara, em cumprir o que está planificado, por 

exemplo neste setor da Educação, com a falta de pessoal nomeadamente nas escolas, 

naquilo que cabe à responsabilidade da Câmara, tendo a Câmara assinado um protocolo 

assumindo o setor da Educação, o 1º Ciclo, sendo colaborante com este Governo, se terá 

de cortar 2%. Gostaria de saber se há algum prejuízo ou se há alguma dificuldade da 

Câmara em gerir isso, em relação ao pessoal das escolas. É que segundo o que eu me 

apercebi, vai haver falta de pessoal nas escolas e as escolas vão parar. Peço à Câmara 

Municipal perante esta assembleia e o público, que não contrate ninguém para substituir 
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aqueles que o Governo mandou para a rua e depois dos pais refilarem, a Câmara vai pagar 

com o dinheiro de nós todos o erro do Governo. Eu espero que no dia seis não haja aulas 

em algumas escolas. Porque se fazem leis malucas, não tem que ser a nossa Câmara a 

subsidiar. Se cortam as piscinas à opção de desporto à Marques de Castilho, não tem que 

ser sempre a Câmara a subsidiar; se não pagam os transportes todos não tem que ser a 

Câmara a subsidiar. Porque há fome na escola, não tem que ser a Câmara a pagar. Ou 

tem? Se calhar até tem porque a gestão é rigorosa, a gestão é transparente e há dinheiro 

para tal, mas os pais deveriam saber que do milhão e meio, perto de 700 mil euros, é a 

Câmara que põe, dos nossos impostos, mas é a Câmara que põe e os pais deveria saber, 

como 300 mil euros nos transportes. Tal como agora: contratação de pessoal que não pode 

ser feito. Se não pode ser feito, não há aulas. --------------------------------------------------------------

------ Acho que a segunda fase não está muito explícita, no âmbito do Plano há uma aposta 

nas estruturas mas acho que deve haver também uma aposta nos recursos humanos para 

as escolas, na formação desses recursos humanos. Não é só colocá-los lá e numa segunda 

fase, dar-lhe formação. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Na ação social, se bem percebi, há um milhão de euros, do nosso dinheiro, 750 mil 

euros de apoio às IPSS’s, 250 mil euros de um fundo de imergência para usar em diversas 

situações de emergência. Há aqui um aumento significativo de 250 mil euros, embora eu 

ache que a ação social não é só distribuir coisas. Acho que aqui também deve haver algum 

pensamento inovador, embora haja a Águeda Solidária, e aí cabe também ao Conselho 

Local da Ação Social, não é só à Câmara, a nós todos, eu também faço parte, pensarmos 

alguma coisa diferente. Dinheiro há, a Câmara reforçou a verba, temos que pensar alguma 

coisa diferente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Em relação às freguesias, aquilo que eu percebi é que houve um aumento de 500 mil 

euros este ano. Se havia perto de um milhão, entre o capital 650 mil e o corrente, neste 

momento aumentámos para 1 milhão e 500 mil e esses 500 mil deve ser de alguma coisa. 

Já explicou o Senhor Presidente que vão ser distribuídos. Acho bem. Há uma proposta que 

pretende que sejam mais 300 mil e eu já estou aqui a ver no Orçamento mais 500 mil,  mas 

tudo o que seja para as freguesias, não tem que ser só por dar mais às freguesias. É um 

erro estar a dar mais dinheiro às freguesias. Deve-se dar mais às freguesias porque elas 

merecem, sabem fazer projetos, concretizam-nos e esses projetos são bons para as 

populações e, aliás, o presidente da junta de freguesia rentabiliza melhor 100 mil do que a 

câmara. Muitas vezes não tem as máquinas etc., nem a agilidade. ----------------------------------

------ Também a Central de Compras, uma coisa que nunca avançou, não se sabe bem 

como, mas que é uma ideia que tem que ser trabalhada pelos senhores presidentes das 
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juntas de freguesia com a câmara. É fundamental para o ganhar de escala das freguesias. 

Isso sim. Quando se transfere dinheiro para algum lado é porque é o melhor. --------------------

------ Na área do Ambiente temos 107 escolas no programa Eco-Escolas. Nos cinco 

primeiros lugares cá de Águeda e a Fernando Caldeira do País. Alguma coisa foi feita. Deve 

ter sido alguma coisa com valor. E, associado à Pateira, houve ali uns desvios do nosso 

Polis, andou para trás agora voltou para a frente, não haverá dinheiro, certamente será num 

próximo quadro comunitário para 2020, mas acho que vamos lá desta vez. -----------------------

------ Na cultura, falaram no Agitágueda em 270 mil euros. Senhor Presidente: é muito 

dinheiro para 22 dias. Também poderia ser muito dinheiro para aquilo que é o Agitágueda, é 

dinheiro bem empregue em cultura e o Agitágueda não é cultura: é cultura, entretenimento, 

lazer é via, é sorrisos é muito mais que a simples palavra cultura ou qualquer uma das 

outras diz, é o conviver, é o comunicar é o permitir estar vivo, é o permitir ir a algum lado 

quando se sai de casa, mesmo que não haja dinheiro. --------------------------------------------------

------ Por último, uma observação ao Senhor Vereador Edson Santos, e eu concordo com o 

Senhor Eng. Hilário, que é a questão do Desporto. Eu sei que é simplesmente no âmbito do 

Orçamento, estas verbas não devem estar, quanto a mim, muito corretas em relação aos 

investimentos e àquilo que é transferido para as associações desportivas e apoios, e aquilo 

que é dado em função da quantidade imensa da formação que há, aqui até devem estar a 

dar por baixo, até devem dar mais dinheiro, eu de Orçamentos não percebo nada, sei é que 

existe e é preciso que seja reforçado o papel do Desporto, não no Desporto em si, eu gosto 

mais da expressão atividade física pois já engloba o Desporto e as outras todas. Uma 

incidência na atividade física, está lá no programa a marcha, corridas, BTT, não tem a ver só 

com o BTT mas têm também a ver com a bicicleta, com a utilização diária, com a melhoria 

das práticas, com a melhoria da saúde. Porque desporto, e eu espero que a câmara 

continue nesse caminho e que reforce mais esta ideia de não falar em desporto mas falar 

mais em saúde. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Vou concluir dizendo que é um bom plano! Pode ser melhor, em termos orçamentais: 

existe o dinheiro, há clareza e há eficiência; concordo com a questão das freguesias para 

projetos, não só para passeios. Vamos fazer coisas! Vamos implementar um programa de 

recuperação das freguesias, vamos arranjar um programa global! Para os passeios, para o 

dia-a-dia, para as coisas. Vamos falar em Macinhata, não só em Macinhata, mas em 

saneamentos e isso tudo. Na minha terra não há saneamento, desde sempre. -------------------

------ Para terminar, ainda assim, gostava de ser esclarecido naquela questão do “Pessoal”. 

Qual é o problema que a Câmara sente neste momento, relativamente à questão do 

“Pessoal” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS – Presidente : -------------------------------------------

----- “Sobre o Pessoal, efetivamente, o Município de Águeda está em terceiro com o número 

de funcionários por mil habitantes, 5.1, mas estamos envolvidos com municípios que têm 

trinta funcionários por mil habitantes e as regras são as mesmas. Todos têm de reduzir 2%. 

Nós fizemos essa redução toda anteriormente. Agora que precisávamos de alguns serviços, 

como por exemplo na Educação, onde temos problemas graves e andamos a inventar 

soluções porque não nos permitem contratar e somos obrigados, mesmo tendo pouca 

gente, a fazer as mesmas reduções que aqueles que têm muitos. Sinceramente, não fazem 

o mínimo sentido. É um país a régua e esquadro que depois não tem em consideração 

diferentes realidades em que, quem cumpre é sempre penalizado. ----------------------------------

------ Uma outra situação que eu aqui queria referir e que é sempre motivo de frisson, aqui, 

que é o dinheiro gasto no Agitágueda. Eu prefiro a expressão investido. Eu acho que vou 

mandar fazer um estudo económico de qual é o valor que acarreta aquele acontecimento 

para Águeda, porque se formos somar as receitas que têm as associações que lá estão 

durante aqueles 22 dias; se formos ver o impacto mediático que tem o acontecimento; os 

turistas que traz; toda a envolvência que acarreta, talvez não seja um mau investimento 

como querem fazer parecer e seja sim um dos melhores investimentos que nós temos no 

nosso Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ainda voltando às juntas de freguesia, quero-vos dizer que temos em curso um projeto 

com apoio Comunitário de bonificação das comunicações, de melhoria da Internet e dos 

programas das juntas de freguesia que vai envolver uma verba de 800 mil euros, em que a 

câmara não está a pensar passar para as juntas a componente nacional e irá assumir essa 

mesma componente e esta é uma verba à parte. Temos portanto aí, um valor muito mais 

elevado do que aquele que está aí visível.” -----------------------------------------------------------------

----- Não havendo mais inscrições para intervir neste ponto da ordem de trabalhos e 

colocada a votação a Proposta da Câmara Municipal de Opções do Plano, Pr oposta de 

Orçamento para 2014 e Mapa de Pessoal , foi aprovada por maioria, com nove 

abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.8 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal para a 3ª Revisão 

Orçamental.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste ponto da Ordem de trabalhos foram feiras as seguintes intervenções que se 

transcrevem na íntegra. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – PS – Presidente : -------------------------------------------

------ “O que nós estamos a fazer é uma correção dos valores que nós preconizávamos no 

início do ano e depois com as correções que foram introduzidas, ao longo do ano, agora 
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fazer uma correção final para o exercício que tivemos durante o ano. E aqui, aproximar os 

valores àquilo que foi efetivamente gasto durante o exercício. E, basicamente é isso que 

pretendemos com essa revisão.” -------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Vou-me abster porque, como disse, pedi informações sobre este ponto na quarta-feira 

ao Senhor Presidente da Câmara e que, pelos vistos, o Senhor Presidente da Assembleia 

só hoje é que lhas fez chegar. Claramente, esses valores nos mapas que nós temos, não 

nos dizem do que é. Tenho alguma dificuldade em perceber, como é que nós vamos aprovar 

uma coisa como está apresentada, mas se alguém daqui, algum dos meus colegas da 

Assembleia Municipal me explicar a que é que isso diz respeito concretamente, eu até 

poderei mudar o meu sentido de voto.” ----------------------------------------------------------------------- 

------ Colocada a votação a Proposta da Câmara Municipal para a 3ª Revisão 

Orçamental , votaram vinte e oito pessoas, sendo a proposta aprovada por MAIORIA, com 

dez abstenções. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente da Assembleia Municipal formula 

votos de boas festas e um bom ano de 2014 para todos e, pelas vinte e três horas e 

cinquenta e sete minutos do vinte e sete de dezembro de dois mil e treze, deu por 

encerrados os trabalhos desta sessão, da qual, para constar, se lavrou a presente Ata, que 

tem como suporte, gravação áudio e vídeo digital de tudo o que ocorreu na Sessão e que 

vai ser assinada pelo Presidente e pela Primeira Secretária da Mesa. ------------------------------ 
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