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 ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

------ Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas, no 

Salão Nobre da Câmara Municipal de Águeda, teve lugar a 4ª Sessão Ordinária da 

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

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

------ 1.1 – Ata da 2ª Sessão Extraordinária, de 21 de novembro de 2014; -------------------------

------ 1.2 – Ata da 5ª Sessão Ordinária, de 12 e 17 de dezembro de 2014. -------------------------

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

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

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

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

nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2 do artigo 25º, da lei 75/2013 de 12 de 

setembro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.2 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de Delimitação da ARU da 

Cidade de Águeda; -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.3 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para Adesão do Município 

de Águeda à ADICES – Associação de Desenvolvimento Local; --------------------------------------

------ 3.4 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de Geminação entre Águeda 

e Madalena do Pico (Açores); -----------------------------------------------------------------------------------

------ 3.5 – Análise e votação das propostas da Câmara Municipal de fiscalidade do 

Município de Águeda: ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.5.1 – TMDP – Taxa Municipal de Direitos de Passagem; --------------------------------------

------ 3.5.2 – IRS – Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares; -----------------------------

------ 3.5.3 – IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis: ------------------------------------------------------

------ 3.5.3.1 – Fixação da taxa; ---------------------------------------------------------------------------------

------ 3.5.3.2 – Majoração da taxa de IMI para prédios devolutos; -------------------------------------

------ 3.5.3.3 – Majoração da taxa de IMI para prédios degradados; ----------------------------------

------ 3.5.4 – Derrama; ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.6 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de atribuição de apoio à 

Junta de Freguesia de Aguada de Cima pela organização do evento “XVII aniversário de 

elevação de Aguada de Cima a Vila”; -------------------------------------------------------------------------

------ 3.7 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de atribuição de apoio à 

União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba, pela organização do evento “Fim-
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de-semana Radical”; -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.8 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para Autorização Prévia, de 

acordo com o artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro – Assunção de Compromissos 

Plurianuais; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Presidiu a esta sessão o Sr. Presidente da Assembleia Francisco Manuel Guedes 

Vitorino  e foi secretariado pelas Senhoras Secretárias Carla Eliana Costa Tavares e 

Cristina Paula Fernandes da Cruz . --------------------------------------------------------------------------

------ Participaram nesta sessão os seguintes Membros da A ssembleia 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; ------------------------------------------------------------

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

------ Paulo Jorge de Almeida Pereira – CDS; ---------------------------------------------------------------

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

------ Marlene Sofia Esteves de Oliveira – PSD; ------------------------------------------------------------

------ Compareceram igualmente à Sessão Extraordinária, os  seguintes Presidentes de 

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

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

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

------ Pedro António Machado Vidal – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira; --

------ Manuel José de Almeida Marques Campos – 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; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Carlos Alberto Carneiro Pereira; - União das Freguesias de Valongo do Vouga. -----------

------ O Executivo da Câmara Municipal encontrava-se repre sentado pelos Vereadores:  

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

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

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

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

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

------ Foram lidas e verificadas as justificações de falta de: ---------------------------------------------

------ Manuel Almeida Farias (PS) que foi substituído por Jorge Melo; -------------------------------

------ Presidente da União de Freguesias de Recardães e Espinhel que solicitou a sua 

substituição pelo vogal da Junta Manuel Marques Campos; --------------------------------------------

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

secretário Carlos Alberto Carneiro Pereira. ------------------------------------------------------------------

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

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

recebida e dirigida à Assembleia Municipal referindo: ----------------------------------------------------

------ Ofício da Câmara Municipal de Águeda, Carta Aberta dirigida à Revigrés – Indústria 

de Revestimentos de Grés, Lda. , pelo prémio RED DOT DESIGN AWARD 2015.  ------------

------ Ofício da Sociedade de Advogados GMSCC, sobre o Pro cesso 2024/12.6T3AVR – 

Aveiro , dando conhecimento da decisão do coletivo de juízes que deliberou pela absolvição 

dos arguidos, que envolvia diversos presidentes de câmara do distrito de Aveiro, entre os 

quais o Presidente da Câmara Municipal de Águeda. ----------------------------------------------------

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

------ 1.1 – Ata da 2ª Sessão Extraordinária, de 21 de novembro de 2014; -------------------------
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------ Colocada a votação, a ata foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------

------ 1.2 – Ata da 5ª Sessão Ordinária, de 12 e 17 de dezembro de 2014. ------------------------- 

------ Colocada a votação e após rectificação sugerida pelo deputado António Martins  da 

palavra “tradicional” ela palavra “tendencial”, na página 70 da Ata da 5ª Sessão Ordinária, foi 

a mesma aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------

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

------ Neste período foram feitas as seguintes intervenções do público, que se transcrevem 

na íntegra: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Pereira – representante da Associação de Amig os dos Animais de Águeda : 

------ “Estou aqui em representação dos amigos dos Animais de Águeda. Esta associação é 

constituída por voluntários. Estes voluntários tentam na medida do possível manter a 

população canina em Águeda, não recorrendo ao abate mas a conseguirmos famílias de 

acolhimento para os mesmos. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Ultimamente, no âmbito dos nossos trabalhos, este ano foram resgatados 36 cães 

adultos, 27 bebés, esterilizámos 30, realizámos 25 tratamentos, recuperámos 16 cães 

vítimas de maus-tratos, demos 23 cães bebés para adoção e 45 adultos. Além disto, 

também tratamos dos cães que estão no nosso abrigo. Estão nos nossos abrigos 197 cães, 

portanto isto demonstra bem a nossa capacidade de fazer e tentar organizar. --------------------

------ No entretanto nós deparámo-nos com alguns problemas principalmente com as 

matilhas existentes em Águeda, em que nós sozinhos não conseguimos resolver o 

problema. Estas matilhas têm mais ou menos 60 cães. Estes cães além de alguns serem 

extremamente selvagens, têm graves problemas de sarna.  Há uma das matilhas que é a 

que tem mais sarna, que se desloca ao centro de Águeda e deslocando-se ao centro de 

Águeda é claro que está a por em causa a segurança pública. ----------------------------------------

------ Também temos a dizer que com a capacidade que eles têm de reprodução, este 

problema encontra-se, mais ou menos, em 60 cães, mas depressa o número irá aumentar. 

Nós como associação não temos capacidade para apanhá-los e encaminhá-los. Vimos 

alertar para o problema. Claro que estamos disponíveis para arranjar uma solução em 

conjunto, caso seja essa a vossa vontade. ------------------------------------------------------------------

------ Temos também a dizer que a matilha que se encontra na zona da AIA é a mais 

problemática, devido à sarna que eles têm e como eles vêm a Águeda é complicado 

controlar isso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Parece-me a mim também que nem o canil municipal tem um bocado de capacidade 

para resolver este tipo de problema, até porque, dado o numero de cães selvagens e 

estarem habituados a viverem sozinhos, claro está que não se deixam apanhar com 
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facilidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Estamos aqui principalmente para alertar e mostrar a nossa disponibilidade para 

podermos em conjunto, arranjar uma solução para este tipo de problema.” ------------------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal dá a palavra ao Sr. Presidente Câmara 

Municipal de Águeda,  para resposta: ------------------------------------------------------------------------

------ “Agradeço a informação que foi prestada. Sinceramente não tinha conhecimento 

destes dados. Eu ouvi uma vez muitos cães a ladrar, mas geralmente isso acontece à noite, 

quando estou em casa e pensei que fossem da vizinhança. --------------------------------------------

------ É um problema ao qual vou estar atento, mas agradeço a vossa disponibilidade e 

vamos tentar ver se resolvemos esta situação.” ------------------------------------------------------------

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

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

Águeda e Borralha: -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Venho aqui porque os últimos tempos têm sido fartos em notícias e só hoje, apercebi-

me de duas notícias uma no Diário de Aveiro e outra, um press relese do Jornal de Notícias 

acerca da CIRA, que é constituída por onze municípios e verifiquei que no âmbito do Pacto 

para o Desenvolvimento e a Coesão Territorial da Região de Aveiro, ou seja: destes onze 

municípios, no âmbito do programa 2020, há 16 milhões de euros para serem distribuídos 

pelos onze municípios. Sendo que, o presidente da CIRA chama-se Ribau Esteves, que 

curiosamente é presidente da Câmara Municipal de Aveiro e curiosamente, 4,6 milhões de 

euros, destes 16 milhões, vão para o município de Aveiro; ---------------------------------------------

------ O 2º município, com mais dinheiro, é Ovar, que também é do partido do Sr. Eng. Ribau, 

3 milhões de euros; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depois vem o concelho da Murtosa que é tão grande que é mais pequeno que a freguesia 

de Águeda sem contar com a Borralha, quer em população quer em área e recebe 1,5 

milhão de euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda disse que esta forma de distribuição, de 

montantes abismais e humilhantes e sente-se indignado porque Águeda, Municipio do 

Partido Socialista, município que nos últimos anos, na região centro melhor aproveitou e 

implementou os dinheiros dos quadros comunitários. Pasme-se: vai receber tão-somente, 

400 mil euros destes 16 milhões de euros. ------------------------------------------------------------------

----- Fazendo as contas que o Sr. Presidente da Câmara fez e muito bem, cada habitante de 

Águeda irá receber, como se as contas pudessem assim ser feitas e para termos uma 

perceção real, 10€/habitante; já um habitante da Murtosa contra quem eu não tenho nada, 

não gosto de enguias, mas não tenho nada contra as pessoas da Murtosa, recebe cada 
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habitante, 140 euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sr. Presidente da Câmara, quero-lhe dizer aqui, hoje, que não é o senhor que se sente 

humilhado. Não é o senhor que se deve sentir indignado; deve ser todo o cidadão 

aguedense a começar por aqueles que estão na política e aqueles que sabem como é que 

as coisas se fazem e como é que elas não se devem fazer. --------------------------------------------

------ Quero humildemente lhe dizer que contará com o apoio do presidente da União de 

Freguesias de Águeda e Borralha para ir até aonde o senhor quiser, até às últimas 

consequências. É inadmissível fazer-se isto a um município que se tem pautado por 

resultados económicos de difícil acompanhamento de qualquer outro dos municípios, quer 

da CIRA, quer do Distrito de Aveiro, quer da Região Centro. Foi um município que foi 

recebido com dívidas de 17 milhões de euros e que hoje tem um superavit de 11 milhões, 

que já é apreciado por muita gente, até por aqueles que o criticaram nos últimos doze anos. 

Até esses já querem os onze milhões e serem os herdeiros da governação. ----------------------

------ Mas quero que fique aqui claro que o senhor mostrou ao distrito e à CIRA como é que 

se gerem os fundos comunitários. Não pode ser penalizado por não ter dívidas. Será que 

Aveiro recebe estes 4,6 milhões de euros para tapar as brutais dívidas que lá têm? Isto é 

uma forma séria de estarmos todos, na política? Este é o pacto para o Desenvolvimento e 

Coesão Territorial da Região de Aveiro. Que coesão é esta quando o maior município em 

área e o 3º maior município em população é aquele que recebe uma ninharia, uma côdea, 

uma esmola? Águeda, nos últimos 12 anos, nunca reclamou esmolas. Águeda demonstrou 

que com tostões conseguiu fazer milhões. Esta não é a forma de se estar na política. 

Gostaria de pedir a todas as forças políticas aqui presentes que fizessem um documento de 

repúdio de indignação contra isto que está a ser feito, contra nós todos. Nem é contra o PS, 

nem contra o PSD, nem contra o CDS, nem contra a CDU. É contra os cidadãos de Águeda 

e acho que numa atitude de unanimidade e de sentir Aguedense, devemos repudiar esta 

pouca-vergonha que se está a passar.” ----------------------------------------------------------------------

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

------ “Pensei sobre a possibilidade de preparar e apresentar nesta sessão da Assembleia 

Municipal, uma moção sobre o drama humano que representa o movimento de refugiados 

imigrantes que abala a Europa e o Médio Oriente. Decidi não o fazer pois a tragédia que 

diariamente observamos, merece no momento presente a meditação, o respeito e a 

solidariedade e não o confronto político que poderia resultar da apresentação da moção que 

referi. Ao fazê-lo, teria de denunciar os responsáveis pela tragédia e eles são, como a 

História há-de provar, essa Europa a que dizem que pertencemos, todos membros da 

NATO, entre os quais os Estados Unidos da América, que utilizando processos de 
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desestabilização em vários pontos do globo, procuram controlar o domínio económico e 

continuar o saque dos recursos naturais. Veja-se a desestabilização recentemente 

conduzida por esses senhores, em todo o Norte de África e no Médio Oriente, 

especialmente na Síria em que o objetivo era retirar o poder ao presidente Bashar Al-Assad 

o que resultou numa guerra civil e no êxodo que diariamente nos é dramaticamente 

mostrado. Pelo exposto, não vai haver qualquer moção, mas sim, um voto de repúdio pela 

tragédia que está a ocorrer e também o pedido ao município de Águeda, que, sem descurar 

o apoio aos aguedenses mais carenciados e que nos últimos tempos tanto têm sofrido, dê 

também apoio e solidariedade a estes homens, mulheres e crianças que, como nós, são 

cidadãos do mundo com direito a uma vida com honra e dignidade.” --------------------------------

------ Paulo Jorge de Almeida Pereira – CDS : ------------------------------------------------------------

------ “Esta semana fui confrontado com a existência de um ofício do Sr. Presidente da 

Câmara, dirigido, presumo, a todos os presidentes de junta, relativos ao projeto SAMA e que 

dizia de uma forma sintética, e o Sr. Presidente poder-me-á corrigir se assim não for, que 

caso as juntas de freguesia que receberam esse ofício não mostrassem evidências da 

utilização dos sistemas do projeto SAMA seriam condicionadas todas as transferências dos 

protocolos celebrados. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Já com esse ofício na mão, li e não quis acreditar no que lia; -----------------------------------

------ Li e não quis acreditar que estivesse mesmo assinado pelo Sr. Presidente da Câmara; 

------ Li e esperei até ao último momento de que fosse falso. -------------------------------------------

------ Acontece que infelizmente não tinha lido mal! Infelizmente o ofício estava assinado 

pelo próprio Sr. Presidente da Câmara! Infelizmente o ofício era genuíno. -------------------------

------ E posto isto, Sr. Presidente, tenho que lhe dizer algumas considerações: -------------------

------ O Sr. Presidente já foi muitas vezes a partir deste púlpito, acusado e por mim também, 

de fazer dos senhores presidentes de junta reféns da sua agenda política. Com este ofício, 

vá-se lá saber porquê, colocou por escrito, algo que a meu ver, estava há muito, à vista de 

todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O que fez com este ofício é, a meu ver, condicionar os presidentes de junta. Com este 

ofício violou o princípio da confiança que as juntas de freguesia possuem na Câmara 

Municipal, das verbas acordadas o cumprimento dos acordos, da delegação de 

competências que assinam, protocolos esses que são propostos pelo executivo, mas que 

são aprovados por esta Assembleia; --------------------------------------------------------------------------

------ Com este ofício o Sr. Presidente volta a menosprezar o trabalho feito pelos senhores 

presidentes de junta e pelos seus executivos, atacando-os conscientemente numa das suas 

maiores debilidades: a sua dependência e a sua pequena capacidade financeira. ---------------
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------ Continuo, contudo crente que a delegação de competências entre esta câmara e as 

juntas de freguesia acontece porque ambas as partes reconhecem que quem está mais 

perto dos problemas e das pessoas consegue suprir mais rapidamente algumas das suas 

necessidades e satisfazer melhor alguns dos seus anseios duma forma mais eficiente e 

normalmente mais económica, fazendo mais com menos. ----------------------------------------------

------ Continuo crente que as delegações não acontecem por moda, não acontecem por 

favor, por caridade, nem por falta de capacidade da Câmara Municipal, ou por especial 

interesse da câmara ou das juntas de freguesia. ----------------------------------------------------------

------ Continuo crente que as delegações de competências acontecem porque no final do dia 

gasta-se menos e os cidadãos ficam melhor servidos. Este é também, permitam-me que o 

recorde, um dos princípios que ainda muito recentemente foi referido para justificar o 

interesse da transferência de competências do poder central para a Câmara Municipal, no 

âmbito da educação. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Parece-me assim, no que respeita à delegação de competências, o Sr. Presidente tem 

dois pesos e duas medidas, mediante o lado e a situação em que se encontra. ------------------

------ Aproveito para relembrar que o modelo de pagamento que a Câmara Municipal 

estabelece normalmente para os protocolos, modelo em que o pagamento às juntas de 

freguesia ocorre após completa a execução de protocolos, protege a Câmara Municipal, 

assegurando que só se realizam pagamentos após a conclusão das obras, mas ajuda as 

juntas de freguesia a um enorme esforço financeiro para suportar tal condição. ------------------

------ O projeto SAMA, em causa neste ofício, começou mal porque o Sr. Presidente nunca 

quis ouvir quem trabalha nas juntas de freguesia ou aquelas que eram as preocupações dos 

senhores presidentes de junta. Digo-vos com conhecimento de causa que a melhor forma 

de promover a utilização de um sistema, é fazer com que este simplifique verdadeiramente o 

trabalho das pessoas e não forçando a sua utilização a qualquer custo, o que agora se está 

a verificar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Tenho, assim, de lhe perguntar, Sr. Presidente, se o sistema que a toda a pressa quer 

ajudar as juntas de freguesia a utilizar, responde, de momento a todas, friso a todas as 

necessidades das juntas de freguesia. -----------------------------------------------------------------------

------ Parece-me que o ímpeto presidencialista, que teve, teria sido muito mais útil se o 

mesmo tivesse sido dirigido à empresa que produz o software em causa, para que 

realizasse a importação dos dados em causa existentes, pelo que sei prometida aos 

presidentes de junta e que facilitaria naturalmente o seu trabalho e a adaptação e adoção do 

novo sistema. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Termino dizendo que espero que este episódio fique por aqui e que cada protocolo 
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assinado com as juntas de freguesia deste município seja pago em função das regras 

definidas nos próprios protocolos e não em função de um qualquer outro protocolo de maior 

importância ou visibilidade. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Além disso, Sr. Presidente, se assim não for, estou convencido que a maior parte, 

senão todas as juntas de freguesia, deste município, ver-se-ão impedidas de cumprir com os 

compromissos que assumir perante os seus fornecedores e funcionários, muitos deles 

resultantes da delegação de competências assinadas com esta Câmara Municipal. ------------

------ Uma vez que o ofício é real e penso que genuíno, parece-me que o que deverá fazer, 

Sr. Presidente, é aproveitar esta oportunidade para se desculpar perante os presidentes de 

junta a quem endereçou esta comunicação e pugnar para que esta situação não se repita. --

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

------ “Águeda pelos vistos está a voltar ao normal. --------------------------------------------------------

------ Acabámos de ouvir aqui um lamento importante do CDS, dando conta de mais uma 

carta do Sr. Presidente a ameaçar ou a forçar os presidentes de junta, já não é novo, já vem 

detrás. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Acabámos de ouvir aqui um ato de contrição do PS perante o Presidente da Câmara. 

Bastou ele dar uma entrevista no jornal para eles imediatamente virem a correr a dizer: 

“Estamos ao seu lado, Sr. Presidente! Estamos aqui!” ---------------------------------------------------

------ Afinal, não foram os banqueiros alemães que ficaram com as pernas a tremer. Foi 

mesmo o PS local. Foi o que ouvi. Na realidade estamos todos a entrar nos eixos. -------------

------ A 1ª nota tem a ver com o que disse o Sr. Paulo Seara em relação ao PDR. Eu também 

tomei conta dessa que penso que terá sido uma carta, distribuída por algumas pessoas, em 

algumas entrevistas dadas. Também não gostei do que vi e fui tentar informar-me, pois 

penso que era importante que o povo de Águeda soubesse o que está em causa. Porque, 

extrapolarmos os números como o Sr. Presidente também extrapolou, parece-me que não é 

informar, é fazer política. Nós não estamos a falar de 16 milhões de euros. Estamos a falar 

de um pacote de 50 milhões de euros, em que foram distribuídos cerca de 30%, 16 milhões 

de euros, depois o Sr. Presidente corrigir-me-á se eu não estiver a falar certo, nesta primeira 

fase. E é verdade que nesta 1ª fase, Águeda, olhando para os números no seu global, 

parece prejudicada porque, salvo erro, serão 400 mil euros. Cem mil euros para o Centro de 

Saúde de Travassô e 300 mil para o Panteão dos Lemos. Salvo erro, são estas as verbas 

para o Município de Águeda. E, claramente, olhando para o valor global que está em causa, 

parece que Águeda, perante os números, é prejudicada. Mas temos que ver o que é que dá 

origem a isto. Eu não sei e gostava que o Sr. Presidente me confirmasse, a informação que 

eu tenho, é que grande parte deste PDR, são obras que vêm indicadas dos ministérios, já 
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direcionadas para os próprios municípios, aonde os municípios tiveram pouca ou nenhuma 

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

------ Salvo erro, por exemplo Ovar, que parece ser o município mais beneficiado, tem a ver 

com a modernização de uma escola; -------------------------------------------------------------------------

------ Penso que Aveiro terá a ver com a área da cultura, que tem a ver com o museu e com 

o outro equipamento que vai ser apoiado. Aquilo tem determinado tipos de classificações e 

Águeda só tinha por exemplo neste caso, o que acabei de dizer, o panteão dos Lemos. ------

----- Portanto, acho que havia um conjunto de condições que efetivamente nos deixou de 

fora. É esta a informação que eu tenho, mas gostava que depois, o Sr. Presidente a 

confirmasse. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Dizem-me a mim que este pacote de 50 milhões de euros foi uma 1ª fase e que, 

obviamente, haverá depois os respetivos equilíbrios. -----------------------------------------------------

------ Eu tenho alguma dificuldade em perante um pacote como foi, num valor global 

extrapolar já estas condições. Não me parece (e eu tenho dito isto várias vezes ao Sr. 

Presidente) que o caminho que temos trilhado constantemente, de afrontação pública das 

situações, seja o melhor para avançarmos para as negociações. Se nós recuarmos vemos 

algumas situações em que não nos demos bem. O Sr. Presidente tem ganhado quando tem 

tido a capacidade para negociar e de gerir como ele diz que gosta de o fazer junto das 

entidades competentes. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Estamos a iniciar um processo de 2020. --------------------------------------------------------------

------ Nós temos alguns projetos em comum com a CIRA. A CIRA é um parceiro nosso. Não 

me parece que o caminho do confronto com a CIRA seja o melhor, mas também, salvo erro, 

está previsto agora na lei, se nós quisermos podemos chamar aqui o Sr. Presidente da 

CIRA a esta Assembleia Municipal para nos dar explicações. Está previsto na lei. Se houver 

dúvidas sobre isto, penso que será nossa obrigação faze-lo, porque se quisermos mostrar 

esta solidariedade com o Sr. Presidente e se entendermos que realmente Águeda foi 

humilhada temos que chamar os responsáveis aqui e ele é obrigado a cá vir, perante a lei. A 

Assembleia Municipal tem um instrumento para isto. Caso a Assembleia Municipal decida, o 

Presidente da CIRA tem que cá vir.  Isto é uma coisa muito simples. O que eu pedia aqui ao 

Sr. Presidente era que nos elucidasse melhor sobre isso. Eu tentei obter alguma informação, 

posso não a ter toda porque também não tive tempo, mas também gostava de estar mais 

por dentro sobre este processo. --------------------------------------------------------------------------------

------ Aproveito para fazer duas ou três questões também muito rápidas. ---------------------------

------ A 1ª questão tem a ver com questão desta tal carta, não com as ameaças. Eu acho que 

percebi a intenção do Sr. Presidente. Acho que não fica bem, mas tudo bem. Já o 
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conhecemos e por isso até lhe dou essa desculpa, mas com o conteúdo. Isto tem a ver com 

um projeto que se levou a cabo, que implicava levar a fibra óptica a todas as freguesias e 

que implicava depois harmonizar um sistema de gestão em todo o município, penso eu, 

sistema este de gestão que suponho que está a ser fornecido pela Medidata, não tenho bem 

a certeza, mas penso que é isto. Duas fases, fibra ótica para as freguesias todas e depois 

tentar harmonizar o sistema de gestão. E penso que houve aí alguns mal entendidos. As 

freguesias, maior parte, pensou que se iam trocar informações, para termos um acesso mais 

rápido e, provavelmente, a intenção do município, é que se consiga um projeto mais global, 

aonde se consiga harmonizar todo o processo. Penso que terá sido esse, o caminho do 

município. Independentemente desse ou não, o que me preocupa é isto: nós podemos 

harmonizar muito, mas não nos podemos esquecer que a Câmara é uma coisa e as 

freguesias são outras. Tem autonomia. Nós temos que garantir, aconteça o que acontecer, a 

segurança e a privacidade das freguesias. Não é sequer admissível que se possa pensar ou 

estar a correr o risco de a Câmara amanhã estar a entrar dentro do sistema das freguesias e 

ir lá buscar os dados que elas lá têm. Não pode ser esse o nosso objetivo. Nós não 

podemos ter aqui “Big brothers” locais. E para convencer os senhores presidentes de junta a 

fazer o que o senhor quer, se calhar é mais fácil convence-los de que eles estão seguros e 

isso nunca vai acontecer. Porque, claramente, eles tomarão logo outro caminho, não sei 

também se me estou a fazer entender. Esta é uma área. -----------------------------------------------

------ A outra tem a ver, penso, com um projeto novo, com os portais dos cidadãos, algo que 

queremos implementar nas próprias freguesias e que me dizia a mim que as freguesias tem 

que disponibilizar funcionários, quatro dias em formação para Aveiro, mais não sei quantos 

dias e não sei quantos meios. -----------------------------------------------------------------------------------

------ A questão que se põe é: -----------------------------------------------------------------------------------

------ Estes portais do cidadão, (não sei se é assim que se chama) que o senhor quer 

implementar, nas freguesias e que é uma boa ideia, serão acompanhados de meios para as 

freguesias em termos humanos, ou não? Porque é preciso que nós saibamos que as 

freguesias têm disponibilidade, em termos de recursos humanos, para prestar mais este 

apoio. É fundamental saber se elas estão capacitadas ou não para isto. ---------------------------

------ Outra questão que eu gostava de lhe por, tem a ver com a Escola Adolfo Portela. 

Quando foi renegociado o contrato da Educação, está lá claro que a Escola Adolfo Portela 

passará para a posse do Município depois de sofrer obras de reconversão e que será 

iniciado o projeto e um conjunto de situações. --------------------------------------------------------------

------ 1º Ponto, é claro, na sua cabeça que a Escola Adolfo Portela precisa de obras? Que 

vamos ter obras? Que negociou isso com o governo porque fazia parte do próprio contrato? 
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São só meras questões. ------------------------------------------------------------------------------------------

----- A última questão tem a ver com a renegociação dos contratos de energia. Eu agora 

posso estar um bocado perdido, não sei se isso já chegou ao fim. Recordo-me que nós 

íamos fazer uma renegociação dos contratos da energia e que estaríamos também na altura 

com a CIRA, depois salvo erro, teríamos saído da CIRA e avançado sozinhos para isso. Era 

para saber se tinha ou não chegado ao fim e se chegou ao fim, quais foram os resultados.” -

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

Águeda e Borralha: -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Vinha aqui dizer que, de facto, isto já entrou na normalidade. E o Eng. Hilário veio cá 

fazer a mesma coisa que foi andar à volta, andar à volta e indignação não lhe senti muita. 

Agueda receber 10 euros por cidadão e a Murtosa 140 euros, senti que não o perturbou 

muito. Também do que li, pois não me informei em mais lado nenhum, nem na CIRA, nem 

com o Sr. Presidente da Câmara, percebi também que uma das coisas que ficou de fora foi 

também a Escola Adolfo Portela. As obras na Escola Adolfo Portela estavam inseridas neste 

pacote. Preocupou-me mais que o Sr. Eng. Hilário vir cá amenizar a coisa e por uma bocado 

de água na fervura. Porque eu fiz uma intervenção emotiva e com força. Primeiro não se 

comprometeu com os outros partidos, uma declaração de indignação, contra aquilo que se 

está a passar. Depois disse outra coisa que ainda me assustou mais. Isto, afinal, já estava 

tudo preparado lá nos ministérios; afinal as câmaras não tinham nada a ver com isto. Já 

vinha tudo encaminhado lá de Lisboa. Preocupa-me muito em democracia que os fundos 

comunitários já venham encaminhados de Lisboa. E o que me incomoda ainda mais é que 

são os municípios do PSD os mais beneficiados. E penso que mesmo que num pacote de 

50 milhões, vindo ele por duas ou três vezes, havendo dois municípios do PS, um do CDS e 

restantes do PSD, ao meio da tabela meter um município pequeno só para dizer que 

também apoiou, pois meteu-se Águeda com uma diferença abismal. Nós estamos a falar 

com uma diferença de 400 mil euros. Veja lá se percebe! Águeda – 400 mil euros; Aveiro – 4 

milhões. Está a perceber a ordem de grandeza? É abismal, assustador e inadmissível. -------

------ Portanto, eu gostava de ver que todos os aguedenses ficaram indignados, com o facto 

de Águeda ser tão prejudicada. Independentemente de o pacote ser de 50 milhões, a 

verdade é que nesta 1ª fase é inadmissível isto acontecer. Foi isso que eu disse. E eu acho 

que todo o aguedense que o é, deve se sentir. -------------------------------------------------------------

------ Dizer: Sr. Presidente da CIRA, não é assim que se trata! ----------------------------------------

------ E não vale a pena ir para os jornais dizer que temos muita confiança no Sr. Presidente 

da Câmara e depois no momento em que ele precisa do nosso apoio, fugimos todos.----------

------ Não! É nestes exatos momentos, em que o Sr. Presidente dá esta entrevista, e já no 
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final das negociações e que fez todos os esforços no sentido de que a situação não fosse 

assim, e não tendo falado com o Sr. Presidente, com ninguém do Partido Socialista ou com 

a CIRA, tenho a certeza que as negociações que o Sr. Presidente fez e ter conseguido o 

que conseguiu, foi com muito esforço e paciência, não foi a hostilizar ninguém. Depois, em 

democracia, não pode funcionar o medo. E essa história de que temos que bater a bola 

baixinho foi o conselho de que o Sr. Eng. Hilário deu aqui ao Sr. Presidente da Câmara, não! 

Democracia é poder expressar todas as nossas más vontades e boas vontades. Não me 

parece que seja esse o conselho que se deva dar ao Sr. Presidente da Câmara. ----------------

- Não! Sempre que alguém se meta no seu caminho e prejudique o seu município, situação 

para a qual o senhor tem a obrigação legal de defende-lo, pois foi para isso que foi eleito, 

para defender o seu município, porque as pessoas entenderam que era o melhor colocado 

para essa responsabilidade, é sua obrigação pedir apoio institucional quer ao partido que o 

acompanha, quer aos outros. Porque não estamos aqui a falar de partidos. Estamos aqui a 

falar de Águeda e do nosso Concelho.  Águeda tem que receber aquilo a que tem direito, 

tem que receber pelo mérito daquilo que fez e aquilo que solicitou. ------------------ 

Finalmente, eu também recebi o ofício para as juntas de freguesia. Desvalorizei por 

completo. Foi naturalmente um ímpeto do Sr. Presidente porque ele tem muito apego à 

modernização administrativa. -----------------------------------------------------------------------------------

------ E eu quero-lhe dizer uma coisa: o que eu assinei consigo, vou cumprir tudo! ---------------

------ Naturalmente o Sr. Presidente corrigirá este lapso de escrita. ----------------------------------

------ Obviamente que durante o mês de setembro todas as juntas de freguesia vão receber 

o dinheiro da delegação de competências, até porque uma coisa não tem nada a ver com a 

outra. Portanto, estou convencido que até ao dia 30 de setembro, o mais tardar, que a Junta 

de Águeda terá o seu dinheiro. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Agora, Sr. Eng. Hilário, no âmbito do seu “aguedismo”, eu gostaria muito que dissesse 

que o PSD, juntamente com o CDS, CDU e o PS, está disponível para apresentar aqui uma 

moção de repúdio.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

de Baixo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Fazia aqui uma nota prévia ao Sr. Paulo Seara, há teatros e situações que às vezes 

são evitáveis. Os 400 ou 4 milhões, passou a mensagem. Eu também não estou nada 

contente com a situação, como aguedense, mas também te vou dizer olhos nos olhos o que 

já lhe disse noutros palcos, também não fico nada contente que receba mais dinheiro na sua 

freguesia, por habitante do que eu na minha, porque tem mais área do que eu. Rácios para 

mim, não estão bem. Também não fico nada contente. Vamos ser claros nessas coisas! -----
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------ Já agora, que estou a falar para si, há uma parte que se calhar devia ser dita aqui e 

que é dita em off e eu vou falar nela. Por isso venho agora aqui. -------------------------------------

------ Sr. Presidente, Dr. Gil Nadais, Não gostei mesmo nada do teor da carta! -------------------

------ Com o devido respeito que o Sr. sabe que eu lhe tenho, com a consideração e apreço 

que vou mostrando e com certeza com os ataques que lhe faço quando acho que lhos devo 

fazer, não gostei! Não gostei porque há coisas que não devem ser escritas. Pensadas e 

ditas já é mau; escritas é pior ainda! Penso e acredito, como o Sr. Paulo disse, um ímpeto, 

que às vezes também tenho, por isso também peço desculpa quando tenho que pedir. E 

quando temos que pedir, pedimos desculpa. Eu penso assim! Eu faço-o! O Sr. sabe que eu 

fui um dos primeiros, antes de se falar de SAMA, falarmos em modernização para as juntas 

de freguesia, inclusive em 2006 de falarmos que alguns funcionários não terem funções 

atribuídas que poderia e deveriam ser colocados nas juntas de freguesias para ser uma 

espécie de braço e para a comunicação ser mais fácil. Falámos nisso algum tempo. Durante 

o desenvolver dos tempos, a modernização aconteceu na Câmara Municipal, dou-lhe os 

meus parabéns, e nota-se, e foi no final do outro mandato que chegámos a um 

entendimento sobre este projeto SAMA que visava que a fibra ótica chegasse e através dela 

melhorar a qualidade da nossa junta de freguesia e da população à sua volta. Os 

equipamentos que iam e já lá estão, para as juntas de freguesia, nós evitámos de os andar 

a comprar e os programas também. Muito obrigado pela candidatura. Agora, vou dizer aqui 

uma coisa que eu também não quero e que ontem, numa troca de emails com uma das 

minhas secretárias, a que está em Barrô, me disse, porque eu não tenho acompanhado o 

projeto de formação e implementação, disse que eu tenho de pedir autorização a alguém da 

câmara para fazer alterações quando se enganam a fazer alguma coisa. Eu estou a dizer o 

que li num email; nomeadamente a corrigir os números de contribuinte. E eu acredito e 

podem passar a palavra. Todas as alterações e tudo o que é feito na minha freguesia, está 

lá para ser consultado e dou a qualquer pessoa para ver, não dou é sem autorização. Agora, 

não aceito é que um simples funcionário, de qualquer lado, esteja autorizado a mexer em 

qualquer papel, porque, aí, a coisa pode ser complicada. Eu já sou muito despistado, confio 

no meu tesoureiro, na minha secretária, Sr. Presidente: garantam-me a mim que já estou a 

utilizar o POCAL em paralelo, que ele ainda não está a funcionar em pleno, estou a 

funcionar com dois sistemas e vamos ver se há condições para fazer o orçamento nele. Eu 

quero garantias. Como o Eng. Hilário disse e bem, nós temos o direito à nossa 

independência. De resto, proponham-nos que nós estamos aqui para colaborar nestes 

processos que isto só vai trazer benefícios no futuro. ----------------------------------------------------

------ Aproveito também, já que foi falada aqui a situação de as pessoas da junta fazerem a 
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dita formação na CIRA. Eu hoje acabei por não ter hipótese de falar com a Eng.ª Silvia, por 

várias razões, até porque eu só recebi ontem a carta, porque houve uma troca de endereços 

de email e hoje ainda não tinha condições para o fazer. O que eu lhe propus foi que a 

formação fosse feita em Águeda. Porque, até pelo que eu tenho entendido, o Sr. Presidente 

é que lidera a nível de CIRA, tudo o que tem a ver com modernização administrativa e que é 

a pessoa que está melhor colocada. Eu sugiro que pensem e repensem bem isto e que 

vejam, porque as juntas já fazem muitos mais serviços para as verbas que recebem. ----------

------ Não me vou alongar mais, mas reservo-me o direito de voltar aqui para abordar este 

tema, se o Sr. Presidente da Assembleia assim mo permitir, pois aguardo algumas 

respostas sobre esta situação.”---------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida o Sr. Presidente da Assembleia Municipal dá a palavra ao Sr. Câmara 

Municipal, Gil Nadais , para resposta e esclarecimentos às questões colocadas: ---------------

------ “Vamos começar, então, por este caso do ofício. ---------------------------------------------------

------ Não tenho prazer nenhum em escrever os ofícios que escrevi. Agora, algumas juntas 

de freguesia estão a por em causa um projeto de todos e estão a por em causa 800 mil 

euros da autarquia. porque se não estiver feito o projeto, quando vierem cá inspecioná-lo a 

câmara devolve o dinheiro. O que está aqui em em causa são 800 mil euros, em primeiro 

lugar. E não há aqui qualquer intenção da câmara de controlar ou ter acesso seja a que 

dados seja.  A câmara está certificada ISO 27001, há segurança de informação, funciona 

independente e se alguém tem dúvidas disso  devi-as ter colocado há muito tempo. Aquilo 

que foi levantado pelo Sr. Presidente de Junta de Barrô e Aguada de Baixo, é que mexer e 

mudar o número de contribuinte é uma função que abre todo o sistema e que está reservado 

para gestores do sistema, que pode ser uma pessoa da câmara ou deve ser uma que 

possua grandes conhecimentos ao nível da informática, porque permite uma panóplia de 

serviços a quem tiver essa palavra passe que pode alterar muitas coisas. É a mesma coisa 

ter um funcionário da cmara que vai lá, tem de lá ir para fazer esse serviço. Ao pé de outro 

funcionário é a mesma coisa que chamar uma empresa para fazer esse tipo de serviços. 

Penso que estamos clarificados. Mas também, Sr. Presidente, dando-lhe essa palavra 

passe, o senhor resolve. Não tem problemas nenhum a respeito dessa situação, mas é a 

única em que se mexe na base de dados dos contribuites e pode ter grandes alterações. 

Posso-lhe dizer que quando essas operações são feitas aqui na câmara é quando o sistema 

está desligado, porque pode causar grandes danos no sistema. Portanto é preciso estarem 

muito cientes daquilo que estão a fazer. ---------------------------------------------------------------------

------ Além do dinheiro que é importante, este projeto foi assinado pelos Srs presidentes de 

junta todos e foi explicado aquilo em que consistia e todos concordaram. Era um pacote 
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informático em que  colocávamos aplicações de POCAL em todas as juntas, todas iguais em 

que fazem a s funcões que são necessárias e mais do que são necessárias para as juntas 

de freguesia. São outas aplicações de correio eletrónico, com transmissão de dados e 

temos tido alguma juntas de freguesia que nos têm pedido mais aplicações, inclusivamente, 

para poderem trabalhar. Porque isto vai permitir uma integração total e, ao limite, há uma 

fatura de software que é pago e agrupada paga muito menos. Ou seja: nós estamos a dar 

serviços às juntas de freguesia; estamos a tirar custos às juntas de freguesia, o que 

pensamos ser um objetivo de todos nós. ---------------------------------------------------------------------

----- Mas este projeto, para além dos 800 mil euros de financiamento que tem, acredito que 

pode ajudar muito a vida das pessoas porque podem fazer praticamente todas as operações 

que são feitas na câmara e inclusivamente as da loja do cidadão ou do Espaço  Cidadão 

como ela se chama, nas suas freguesias. É isto que nós queremos e isto é de uma enorme 

mais valia para todas as pessoas. Para aquelas que estão em Macieira de Alcôba, por 

exemplo, podem marcar a consulta médica a partir da junta de freguesia, ou em Agadão, ou 

noutro local qualquer. Ou podem tratar lá diretamente dos seus documentos. Escusam de vir 

para Águeda.  Além disso, vamos ter postos de internete sem fios, vinte ou vinte e tal, 

espalhados pelo Concelho. Isto também é para a população e é isto tudo que está em 

causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A Câmara de Águeda tem cumprido escrupulosamente os prazos das candidaturas e 

está a ser posto em causa, agora, por alguma não colaboração dos Srs. presidentes ou de 

algumas juntas de freguesia. E é isto que está em causa e é isto que nós queremos evitar. --

------ Também tenho de dizer aqui e tenho de realçar, algumas freguesias que se têm 

empenhado e tem este processo a decorrer de uma forma muito boa. ------------------------------

------ Estamos cá para tentar resolver os problemas, mas não nos criem problemas! Nós já 

tivemos muitas conversas sobre isto. Isto não surge assim por acaso e porque eu acordei 

mal disposto, cheguei aqui e mandei uma carta. Já houve conversas e já se falou muito 

sobre isto principalmente com alguns. ------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, ficamos todos a saber que quando se assina um contrato tem que se cumprir 

porque senão podemos a estar a por outros em causa. E é isto que está em causa neste 

momento pois temos até ao dia 30 de setembro, deste mês em que estamos, para fechar. E 

o por isso toda a pressão que foi. Não foi aquela que consideram a mais adequada?! Eu 

acho que foi! Porquê? Toda a gente reagiu e agora espero que ajam no sentido correto, ou 

seja, que tenhamos todos êxito no programa e que ele fique a funcionar. É isto que eu 

pretendo. Obviamente, que não quero retirar o dinheiro a ninguém; o dinheiro está 

contratualizado e assim será cumprido, efetivamente. ---------------------------------------------------
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------ Sobre a CIRA, as verbas que foram consignadas, os pactos para o desenvolvimento e 

coesão, têm em vista a coesão territorial e o desenvolvimento dos diferentes concelhos e, se 

há mais que necessitam mais numas áreas, outros necessitam noutras e aquilo que se 

pretendia ou que se pretende é que haja um certo equilibrio. Pelo menos é esta a minha 

leitura dos pactos e daquilo que se pretende. Durante a discussão, aceitei de bom grado 

que, por exemplo para o 1º ciclo,  que Águeda que não tem necessidades não tivesse 

verbas e fossem para o 1º ciclo para os outros concelhos,sem dúvida, dem problemas! Mas 

há outras áreas em que nós estamos carentes; mais ou tão carentes como outros  e se uns 

recebem de um lado nós deveríamos receber dos outros. É este o meu entendimento. --------

------ Na área da saúde nós temos um protocolo assinado com o Governo há muitos anos 

para o posto médico de Travassô. Temos outras necessidades no concelho, mas aquilo que 

nos propuseram foram 75 mil euros para fazer obras no que está atualmente a funcionar. 

Nós não concordamos. E dissemos claramente. Achámos que é deitar dinheiro fora e não 

concordamos com essas obras. Nós entendemos que a escola vai fechar  a médio prazo e 

faremos obra lá, adaptamos com condições para ter um posto médico como deve ser, em 

Travassô. Não aceitaram. Na área da Educação, nós temos uma escola que foi, no âmbito 

do protocolo da transferencia de competências,  foi colocada como uma escola a ser 

intervencionada, que é a única que falta no concelho:  a escola Adolfo Portela. ------------------

------ Aquilo que nos foi dito primeiro, foi que não havia dinheiro para escolas secundárias a 

introduzir aqui nos pactos, só que depois alteraram isto e houve dinheiro para duas escolas, 

doutros concelhos e não houve para Águeda. Obviamente, não podemos concordar com 

esta situação e manifestámo-lo no devido sítio. ------------------------------------------------------------

------ Se estas intervenções davam algum desiquilibrio, nós propusemos que na área da 

eficiência energética, que era uma verba que não estava alocada, que houvesse alguma 

compensação a Águeda e foi-nos recusada determinantemente. Vamos lá ver: nós 

queremos critérios e saber para onde vamos. Eu não peço mais nem menos. Estamos 

dispostos  a ser solidários. Agora, sem critérios, sem princípios, imporem-nos, nós não 

aceitamos e por isso fiz a carta. Fiz e irá ser discutida, concerteza, numa das próximas 

reuniões da CIRA, se é que entendem, alterar de alguma forma aquilo que foi feito e 

chegarmos a algum acordo, porque entendo que aquilo que se passou, para a coesão da 

comunidade foi muito mau. Acho que devemos procurar os consensos possíveis e entendo 

que não foram procurados. Foi uma posicão de força e como tal, manifestei aquilo que 

estava a sentir na altura e continuo a sentir no momento. -----------------------------------------------

------ No global, há um outro pacote que ainda não está discutido. Neste momento, aquilo 

que não está, os 75 mil euros para o posto médico de Tracvassô, que não aceitei,  estão 
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200 mil para eficiência energética nas piscinas, estão 150/175 mil para o Panteão dos 

Lemos em que chove e, que me recorde, não temos mais nenhuma verba consignada.   

Portanto, aguardamos as próximas reuniões para vermos como é que vai ser resolvido. ------

------ Aquilo que queremos é que haja princípios e haja critérios para distribuição das verbas. 

------ O Eng. Simões falou aqui sobre refugiados. Não é nosso hábito fazer na área social, 

como nesta  área fazer tantos alaridos, mas estamos atentos e obviamente que vamos estar 

atentos a vários níveis para dentro das nossa possibilidades e em colaboração com o nosso 

tecido social com as empresa e com as IPSS de receber um número adequado de 

refugiados porque é uma situação demasiado má que estamos a viver, numa Europa que se 

diz evoluida e avançada. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre a renegociação dos contratos de energia, o que se passou foi o seguinte, somos 

defensores das aquisições em grupo porque entendemos que há possibilidades de fazer 

algumas aquisições a preços melhores e sempre defendemos a aquisição em grupo, por 

parte da energia. Mas há diferentes temas de aquisição da energia. Há um preço fixo, ou um 

preço que penso que se chama spot. Ou seja: tal como há a euribor para o dinheiro que se 

vai aos bancos, existe a mesma coisa para  energia.  Nós entendemos que este é um 

modelo que merecia ser estudado, porque as informações que tinham é que inclusivamente 

seria mais vantajoso que o preço fixo. E, aquilo que nós propusemos, á comunidade 

intermunicipal foi que fizesse um contrato a tres anos para fornecimento de energia, mas um 

ano renovável até três. Para quê? Para temos a possibilidade de estudar com calma o 

modelo a aderir. Foi-nos recusada essa possibilidade e fizeram dois mais um. Se alguem 

me conseguir explicar porque é que não se faz um até três  e se faz dois mais um e então 

nessa altura, porque achei que não teria hipotse em dois anos, estou no fim do mandato, 

não tenho opção para tomar, estudamos rapidamente o processo e decidimos ir por 

concurso. Estamos em fase de assinatura do contrato, afinal até já devia ter sido e vamos 

portanto, nesse modelo, tipo euribor, spot, em que pagamos uma FI acima do valor, que se 

paga a energia no mercado hibérico. Não tenho aqui os números de cabeça. --------------------

------ Em resposta ao Sr. Presidente Wilson Gaio, não vou referir outra vez a carta. Falou 

sobre a formação. Eu penso que foi já um mail para as juntas de freguesia, em que foi 

suspenso, mas estamos a negociar ser feita em Águeda  e vamos fazer isso o mais rápido 

possível para resolver as situações porque entendemos que é um serviço que é necessário 

e que vai ajudar muito a população. Fazemos isto não por eu gostar muito de modernização 

administrativa, mas porque é um serviço de elevado valor para as pessoas a quem 

servimos.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS:  ---------------------------------------------------------
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------ “Algumas perguntas muito objetivas ao executivo. Primeiro, se há alguma data prevista. 

Qualquer dia estamos no final de 2015 e são ultrapassados todos os prazos da AdRA para 

realizar as obras de saneamento. Espero que se realizem, conforme foi dada a informação 

em Trofa, Segadães e Lamas, até ao final de 2015. Se tem alguma informação sobre isto ou 

não? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Outra situação. Se podem dar algumas informações, quais as implicações para o 

município a integração de Águeda nas novas empresas de Águas do Centro. --------------------

------ Outra situação, foi aqui referida no início por um munícipe, a questão da Associação de 

Animais de Águeda, da possibilidade da sua legalização total, da atribuição de subsídios, 

dar atenção a esses pormenores todos, porque o serviço público que realiza no âmbito da 

saúde pública, no âmbito da cidadania, no âmbito da chamada educação social é essencial. 

É uma associação que deve ser apoiada por todos e pelos organismos públicos neste caso 

pela autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação ao que aqui se tem dito, à política local, às entrevistas que têm saído, o 

agradecimento pela referência e, segundo li num artigo do Dr. Paulo Matos, estamos todos 

dispostos a considerar o apoio ou, pelo menos o não desapoio a uma candidatura do PSD e 

desde que eles tenham um programa, um candidato e desde que isso seja credível. Como 

não têm nem uma coisa nem outra e a credibilidade está por baixo, não em Águeda, mas no 

país, espero que em 2 anos isso se construa para quando pudermos podermos continuar a 

brincar aos ditos e aos não ditos. ------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação às questões da CIRA, queria apresentar a seguinte moção: ---------------------

--------------------------------------------------- Moção  -------------------------------------------------------------

------ 1. Considerando as afirmações em que são atribuídos a Águeda cerca de 400 mil 

euros, no âmbito do programa para o desenvolvimento e coesão; ------------------------------------

------ 2. Considerando que Águeda é o maior concelho da CIRA e o 3º município em 

população; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3. Considerando que o executivo de Águeda é conhecido pela boa aplicação de fundos 

sendo incompreensível a situação, ----------------------------------------------------------------------------

------ A Assembleia Municipal de Águeda decide: ----------------------------------------------------------

------ 1. Vem por este meio repudiar a distribuição efetuada sem critério aparente que 

justifique tais disparidades, solicitando que a CIRA se debruce sobre a situação e a altere; --

------ 2. Decide apoiar o Sr. Presidente da Câmara em ações que desenvolva para que 

exista uma distribuição ajustada e em confirmação com o que é solicitado.” -----------------------

------ É portanto uma moção que passo a entregar para a sua votação, na Mesa da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Depois se nos puderem dar algumas informações sobre os saneamentos, pois são-nos 

constantemente solicitadas informações e não há quem nos diga nada.” ---------------------------

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

------ “Em relação à moção, e vem no enquadramento da discussão que tínhamos: -------------

------ Primeiro ponto. Eu não sou favorável à política do “orgulhosamente sós”. Na Grécia já 

vemos o que deu e nós temos que ter cabeça sobre isto. -----------------------------------------------

------ Segundo ponto, quando falei da questão da negociação e do diálogo, sei o que digo, 

porque nós temos que levar as reuniões e negociações até ao fim. E o senhor presidente 

tomou uma decisão que é dele, e eu percebo isto. É a de, a determinado momento romper 

as negociações com a CIRA, não levou as reuniões todas até ao fim, segundo me 

informaram. Nas últimas duas reuniões, a Câmara de Águeda não esteve presente. O que 

eu digo, é que ainda que tenhamos razão, temos que no âmbito da negociação levá-la até 

ao fim; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Segundo ponto, falei no Panteão dos Lemos, e não foi à toa, porque aquilo que eu sei, 

e gostava que o Sr. Presidente me confirmasse isso, se é verdade ou se não é verdade, é 

que grande parte destas obras, Sr. Paulo, isto não tem nada a ver com arranjinhos aqui ou 

acolá, é que a própria CIRA, os próprios presidentes da câmara envolvidos na CIRA, as 

obras já vinham organizadas de trás, impostas pelo ministério, com determinados 

parâmetros. Não sei se é assim ou se não, Sr. Presidente, mas foi assim que me 

transmitiram. O ponto do Panteão dos Lemos nem sequer estar considerado. Estava 

considerado salvo erro, uma verba de 1,600 milhão de euros para o museu de Aveiro numa 

obra de 9 milhões de euros e que depois o Sr. Presidente argumentou, então se é assim, eu 

também tenho lá um monumento nacional, penso eu, e acabaram por avançar com esse 

valor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O que eu digo é: se quisermos marcar uma guerra contra a CIRA, marcamos. Agora, 

há uma coisa que acontece, o PS tem três elementos na CIRA, este PS que está aqui. Que 

são os deputados José Vidal, Carlos Guerra, e Carla Eliana, e o resto da oposição tem um, 

que sou. Há-de chegar o momento de isto também ser discutido na CIRA. ------------------------

------ Primeiro ponto, o que estamos a fazer aqui, é abrir uma guerra que não faz sentido 

nenhum. Nestes processos nós não vamos lá sozinhos. Nós temos que ser duros, temos 

que ser rijos, o Sr. Presidente marcou a sua posição. Acho que exagerou sobre isto. Eu 

penso que o Sr. Presidente está a fazer um esforço também para chegar mais próximo, 

sobre isso, tenho esta sensação e, portanto, andarmos aqui com moções, vale zero. A única 

coisa que vale é, a CIRA é composta por onze municípios, e como vocês compreendem, 

nós só temos lá um voto. Orgulhosamente só não vamos a lado nenhum. -------------------------
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------ Se eu me considero prejudicado nesta negociação, considero! Também me parece que 

os critérios não estão a ser cumpridos ou não estão a ser correctos. Mas muito bem! Há 

espaço, primeiro, para trabalhar. -------------------------------------------------------------------------------

------ Nós não nos podemos esquecer de todas as vezes que andamos em guerras. Uma 

coisa: o hospital de Estarreja já tem 1 milhão de obras, todos já se esqueceram sobre isto, já 

lá tem 1 milhão de euros, e os nossos andam a arranjar a capela pelos vistos. O de 

Estarreja, que é PSD, é tão prejudicado pela CIRA como Águeda. Depois de Águeda é 

Estarreja que vem a seguir. Isto não tem a ver com partidos! Nós temos é que aproveitar 

este momento que não  os correu tão bem para ganharmos agora em momentos seguintes. 

 Querem romper, rompam. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à CIRA, como vocês sabem, em todas as assembleias da CIRA, eu tenho 

defendido, mais do que sei lá o quê, os nossos interesses sobre esta questão da AdRA e da 

água. Mas agora nós não podemos ser tolos! Não podemos chegar aqui agora a disparar 

contra toda a gente. A CIRA faz parte de nós! Nós não podemos chegar aqui e dizer que 

esta cena dos municípios está toda errada, que queremos um município maior, que não 

queremos freguesias, menos freguesias, queremos freguesias maiores, municípios maiores, 

e depois não nos queremos dar com ninguém. -------------------------------------------------------------

------ Mas então afinal como é? Vamos andar sempre em guerra com toda a gente que está 

ao nosso lado? É para Tondela que vamos agora é? Ou para Oliveira de Frades? É esse o 

nosso caminho?” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Deveria dizer, Sr. José Vidal, que eu fiquei um bocado espantado por o, quando o vi 

aqui com uma moção. Porque também me lembrou a mim próprio que o professor Vidal está 

na CIRA. Então o que é que senhor fez na CIRA relativamente a isto? Já fez alguma coisa? 

Se calhar ainda não houve reuniões da CIRA, mas se calhar já se devia ter ido informar e 

pelos mecanismos próprios, até por colegas seus de CIRA e de partido, deveria perceber 

qual foi o critério que presidiu para que esta realidade tivesse acontecido. -------------------------

------ E também já estou habituado, Sr. José Vidal, às suas intervenções acaloradas, 

relativamente ao governo, relativamente a isto ou relativamente aquilo. E confesso-lhe 

também que também entendo e tenho dito nesta assembleia que às vezes é melhor 

negociar e dialogar, do que fazer espalhafato. E temos o exemplo claro, do espalhafato que 

foi feito relativamente ao hospital. Manifestações, atitudes, penso eu, pouco sensatas, 

algumas delas. O que é que ganhámos? Infelizmente até este momento zero. A capela do 

hospital, presumivelmente as obras até nem serão de ninguém que não seja da câmara 

municipal, porque o Sr. Presidente, se calhar, tem alguma satisfação em ir a alguma missa 
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ao hospital e deve ter mandado arranjar a capela. E portanto nem aí há obras do governo. --

------ Há coisas onde nós estamos de acordo. O que pressupostamente a mim me parece, é 

que este tipo de moções devem dar para rir a algumas pessoas, e a nós não nos fazem 

objetivamente sentir que as coisas vão mudar e perceber que elas vão mudar com isto. ------

------ Eu penso que o Sr. Presidente da Câmara também já percebeu e, nomeadamente, 

relativamente à questão do Parque Empresarial do Casarão, já percebeu que às vezes, 

embora muito nos custe, porque não deveria ser assim, é preferível entrar pela via do 

diálogo e pela via da concertação, do que de facto entramos em conflito; --------------------------

------ Parece-me que compete ao Sr. José Vidal, em primeiro lugar, e aos membros desta 

Assembleia que estão na CIRA, escalpelizar esta situação e, se necessário, mandar cá vir, o 

Sr. Presidente da CIRA, porque se não estamos satisfeitos, se não conhecermos os 

critérios, vamo-nos informar, vamos chamar o Sr. Presidente da CIRA, vamos ver o que foi 

distribuído até ao momento e qual foi o critério, se é que o houve, de distribuição, vamos ver 

o que é que, para além daquilo que neste momento foi distribuído, do que é que há e vamos 

ver quais são os projectos que Sr. Presidente da Câmara tem. Aqueles que têm, 

efetivamente, merecimento de apoio, aqueles que são absolutamente necessários de apoiar 

e, se de facto aí não tivermos saída, então, deveremos, de alguma forma, fazer notar a 

nossa indignação. Agora penso que enquanto não esgotarmos as vias de diálogo,  enquanto 

não conhecermos rigorosamente a forma como as coisas foram decididas, quer ao nível 

concreto da CIRA, quer por putativa intervenção da CCDR que também deve ter tido um 

papel na distribuição e atribuição dos fundos, eu acho que é prematuro entrarmos com 

moções de censura, seja a quem for. -------------------------------------------------------------------------

------ Eu acho que era sensato que o Sr. José Vidal retirasse a moção de censura, porque 

em termos práticos, não me parece a mim e acho que também não parecerá a ninguém aqui 

dentro, a não ser por uma questão de ideologia política, mas isso é outra historia; nós 

estamos aqui para discutir casos práticos, e a capacidade objectiva de influenciarmos e de 

decidirmos não me parece, e volto a chamar a atenção do Sr. Presidente da Câmara. Ouvi 

aqui o que disse o Eng. Hilário, não sei se falou a verdade ou se não, relativamente a atitude 

do Sr. Presidente da Câmara, relativamente as negociações. Eu sei Sr. Presidente que às 

vezes é preferível recuarmos para dar a ideia de que estamos mesmo chateados e 

indignados. E depois obviamente que, foi como a carta de há bocado por causa do SAMA, 

obviamente depois a gente diz aos presidentes de junta que estejam descansados que a 

gente vai voltar outra vez a falar, vai voltar outra vez a negociar, mas eu acho que nesta 

matéria, temos a obrigação de ser sensatos, e perceber que é melhor esgotar a via do 

diálogo, antes de avançarmos para situações que, na prática, não nos levam a lado 
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nenhum. Sr. Presidente da Assembleia, eu, obviamente, não votarei a favor da moção do Sr. 

José Vidal, precisamente por entender que temos muito pouco ou praticamente nada a 

ganhar com ela.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Águeda e Borralha: -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Como tem sido hábito, é sempre mais ou menos isto que acontece. -------------------------

------ Acho curioso que nesta assembleia fossem feitas profissões de fé, sérias, por parte da 

oposição, ao Sr. Presidente da Câmara, que na municipalização acreditam cegamente, já 

nisto da CIRA, não! Há coisas que eu não compreendo! Aqui não! E que temos mais a 

perder que a ganhar. Aqui não é uma questão de perder ou ganhar! --------------------------------

------ A moção do Sr. José Vidal até podia ser  jovem revolucionário mas por acaso não é; ---

------ Por acaso solicita conciliação. ----------------------------------------------------------------------------

---- Por acaso não é uma monção no texto, a não ser que o Sr. José Vidal tenha lido duas 

vezes, e vocês tenha percebido mal à primeira ou a segunda, ou então das duas vezes. Eu 

penso que devia ser lida outra vez, Sr. engenheiro Hilário, porque é de conciliação; solicita, 

exactamente, conciliação. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Curiosamente acho também piada, Prof. António Martins e Eng. Hilário, que se diga 

nesta Assembleia, pasmem-se, que o Sr. Presidente da Câmara nas posições que tomou, 

que não foi o presidente da câmara, foi muita gente de Águeda, que teve uma petição 

assinada por muitos milhares de aguedenses; foi encabeçada, pelo Sr. Presidente da 

Câmara e assinada por muita gente de Águeda e é uma luta ainda dos cidadãos de Águeda, 

porque estamos com o pior hospital, que é curioso. E é curiosamente o vosso governo, o Sr. 

José Vidal tem a mania de trazer para aqui o governo (se faz favor Sr José Vidal não traga 

para aqui o governo), mas é de facto o vosso governo do PPD/PSD e do CDS – Para a 

frente Portugal, que contemplou, de uma forma misericordiosa e até mesmo religiosa, a 

capela do hospital, não foi mais ninguém. Porquê? Porque o Sr. Presidente da Câmara, ai 

foi a câmara? Veja lá foi a câmara. Nem se quer foi o governo, mas a verdade é que os 

senhores disseram aqui que o hospital de Estarreja recebeu um milhão de euros, do vosso 

governo. O de Águeda não recebeu nenhum do vosso governo. Porquê? Porque o senhor 

presidente da câmara de Estarreja é de PSD e ficou calado. O Sr. Presidente da Câmara de 

Águeda é do PS e refilou. Com o vosso governo quem refila não leva, isto é o expoente 

máximo da democracia. E os vossos conselhos são sempre os mesmos. --------------------------

------ Quando o Sr. Presidente da Câmara entra em litígio com alguém ligado ao PSD e em 

defesa de Águeda, vêm sempre os senhores dizer: - O senhor presidente da câmara tenha 

calma, fale baixinho, esteja lá calado porque isso vai ser prejudicial para nós. Porquê? -------
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------ Em democracia não temos direito ás diferenças de opinião? Democracia não é só 

conciliação, é o direito à diferença de opinião e de diferentes caminhos. Agora num sistema 

democrático, o que não pode acontecer, é sempre o mais forte impor a sua vontade, porque 

quer assim. Porque aquele não falou baixinho. Porque aquele não falou em consonância 

com aquilo que o poder quer. Certo? --------------------------------------------------------------------------

------ E portanto aquilo que foi pedido aqui e que também é uma verdade de la palisse, é que 

todos juntos, e aquilo que foi pedido à Assembleia Municipal, é que todos juntos, déssemos 

força ao Sr. Presidente da Câmara, para que as negociações corram melhor. Porquê? 

Porque nós todos juntos temos outra força e outro peso, que se a gente deixar o Sr. 

Presidente sozinho, não tem. ------------------------------------------------------------------------------------

------ E aquilo que foi pedido humildemente pelo senhor deputado José Vidal, é que nós 

todos nos juntemos para darmos mais força á posição do Sr. Presidente. --------------------------

------ Não diz na moção para o Sr. Presidente entrar em litígio com a CIRA. Não! ----------------

------ É, exactamente, que todas as forças politicas e partidárias de Águeda se unam em 

torno do Sr. Presidente e que digam: - Meus senhores: revejam lá a posição porque nós 

estamos de acordo com o Sr. Presidente. Porque afinal vocês dizem que estão. Estão em 

teoria depois na prática é que não! ----------------------------------------------------------------------------

------ E os senhores deputados que estão na CIRA, naturalmente a seu tempo e quando 

tiverem conhecimento, vão lá falar e eu tenho a certeza que o senhor engenheiro Hilário 

também e que os deputados do Partido Socialista também. --------------------------------------------

------ Agora, uma coisa não implica a outra. Aquilo que deveria ser feito na minha opinião é 

que todos nós, juntarmo-nos ao Sr. Presidente da Câmara, sermos solidários com a posição 

que ele tomou e pedir conforme ali está, à CIRA que repense a situação e que olhe para 

Águeda de forma diferente e que essa força de negociação não seja falar baixinho, mas sim 

darmos aqui todos a mão, e ajudar o presidente da câmara nisto que é para o bem de todos 

nós e não para o bem de não sei de quem.” ----------------------------------------------------------------

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

------ “Sr. Presidente da Assembleia, venho aqui  e sempre que falo de alguma coisa, 

o Professor António Martins fica um bocado nervoso e vem aqui falar directamente 

para mim. E, neste caso falo directamente para si porque, realmente, foi o senhor que o 

disse. Eu quando falo aqui e falo sempre a vontade, sempre sem medo. Às vezes mal, 

outras vezes bem, umas vezes de forma mais radical. Ninguém me impede de falar aqui. ----

------ No governo, porque nós por acaso não estamos isolados de um pais, e dependemos 

de um governo que, na minha opinião, só tem feito mal a Portugal! Na vossa não, mas a 

minha é a minha! ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ E deu o exemplo perfeito do silêncio. Um exemplo perfeito: o hospital de Águeda. 

Como o Sr. Paulo disse, houve petição, houve manifestações, houve reuniões, houve um 

trabalho até aturado pelo seu partido, o CDS. Varias reuniões constantes não só locais 

como a outros níveis em tentativas de conciliação, de novas medidas. E sempre tivemos um 

governo a proteger um conselho de administração até ao fim. Um irrevogável conselho de 

administração. Uma cambada de mentirosos. E quando digo cambada de mentirosos não 

estou a ofender, estou a dizer o nome, porque eu estive nas reuniões. Eu trouxe a esta 

assembleia um relatório com o que eles prometeram. Em tudo que eles disseram,  com essa 

cobertura toda durante 4 anos, mentiram! Este novo concelho de administração já foram a 

novas reuniões, já prometeram novas coisas, espero que não seja tão mentirosos como o 

anterior protegido por um governo de mentirosos. ---------------------------------------------------------

------ Em relação a esta situação do medo, não há medo! E nunca fui tão suave como nesta 

monção. E nós devemos solicitar á CIRA que reveja e altere a sua situação, dar apoio ao Sr. 

Presidente da Câmara, para que desenvolva os fundamentos necessários para que isso 

seja alterado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Se isto é de mais para si, das outras vezes que eu falei, de certeza que se ausentou.”-- 

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

------ “Sr. José Vidal: já não tenho idade para ficar nervoso! --------------------------------------------

------- E queria dizer, Sr. Presidente, relativamente aquilo que aqui disse o colega Paulo 

Seara, que estamos todos unidos em montes de coisas, até no hospital estávamos. O Sr. 

Presidente é que não deixou que o CDS interviesse na manifestação do hospital. Talvez 

tivesse ouvido aquilo que não esperava ouvir, mas não deixou. E portanto o silêncio, não foi 

imposto por nós, foi imposto pelo Sr. Presidente da Câmara. ------------------------------------------

------- Relativamente a esta matéria nós estamos unidos. Temos é caminhos diferentes 

relativamente ao objectivo que temos. E entendemos as coisas de uma forma diferente. ------

------ Uns querem ir a direito com uma monção a pedir. Não tem que mandar moção 

nenhuma! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O professor José Vidal, faz parte da CIRA, o PS tem três elementos na CIRA. Vai à 

CIRA, pede explicações, apresenta uma moção de censura, ao Sr. Presidente da CIRA. 

Pede para ele cá vir, se for necessário, pedimos nós para ele cá vir. Os senhores trazem-

nos informação relativamente ao processo que se passa porque nós estamos 

absolutamente unidos nesta matéria. Em questões de solidariedade relativamente às 

questões do município, podemos ter muitas divergências políticas, mas acho que quando se 

trata de razões objectivas do município como estas, nós estamos cá. Não vamos é pelo 

caminho que vocês querem; queremos ir por outro. ------------------------------------------------------
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------ Em democracia, obviamente, também nos reserva esse direito. É por isso que 

entendemos que a moção é inócua, e que se, efetivamente, tem alguma atividade que 

queiram exercer é directamente na CIRA, porque os senhores são membros da CIRA. --------

------ Façam o favor: vão lá! Questionem e a seguir, se necessário for, Sr. Presidente, 

apresentamos aqui um pedido. Manda-se cá vir o Sr. Engenheiro Ribau Esteves e vamos 

discutir a distribuição de fundos. --------------------------------------------------------------------------------

------ Agora, era bom que, efectivamente, os elementos da CIRA e o Sr. Presidente da 

Câmara, nos esclarecessem relativamente ao excedente das tranches que ainda não foram 

distribuídas, aos projectos que há, para nós também termos alguma coerência relativamente 

ao discurso que depois iremos apresentar reclamando nele os nosso direitos.” ------------------ 

------ O Sr. Presidente da Câmara  usa da palavra para resposta e esclarecimentos: ----------- 

------ “Só para dar aqui um pequeno esclarecimento: -----------------------------------------------------

------ Efetivamente não estivemos nem nos fizemos representar em duas reuniões, uma 

normal da CIRA e uma extraordinária em que nós questionamos nessa carta a legalidade da 

decisão tomada e então o presidente da comunidade intermunicipal marcou uma reunião 

extraordinária para legalizar essa situação. Isso, eu tive ocasião de lhe dizer e até os 

motivos porque não estava. --------------------------------------------------------------------------------------

------ E foi falado aqui sobre as verbas, o Panteão dos Lemos, não tinha verba nenhuma, 

efetivamente. E  mais uma vez foi por critérios. No Panteão dos Lemos chove lá dentro. E 

eu perguntei quais eram os critérios que havia de prevenção nos monumentos nacionais, se 

um monumento onde chove não está contemplado. Desculpem, surgiu a proposta, ninguém 

sugeriu nada, foi a proposta da cultura para intervir e eu pauto-me sempre por princípios. 

Isto não estava no ministério da cultura, porque isto eram verbas do governo, verbas do 

governo, e mais uma vez, aquilo por que eu me pauto é por critérios. E perguntei. Não havia 

dinheiro nenhum para Agueda, para o Panteão dos Lemos. E eu digo: - Meus senhores tudo 

bem! Eu concordo com a vossa distribuição, agora digam-me só, justifiquem-me como é que 

num monumento  que chove e que se degrada todos os dias, sempre que chove, não se 

intervém, mas vai-se intervir num outro que está em más condições em que não chove. Foi 

isto que eu coloquei. Portanto alteraram esta situação. --------------------------------------------------

------ Agora sobre a situação de Estarreja e porque é que Estarreja está tão silenciosa, é que 

há lá um pacote de 13 milhões de euros para o Baixo Vouga lagunar, que tanto quanto eu 

sei, não chega a Águeda, está perfeitamente condicionado já e, portanto, já tem outras 

verbas que embora não estejam distribuídas já lhe vão cair no seu território. É esta 

negociação que eu entendo que devia ter havido antes, que devia ter sido clara e que não 

houve; que gostaria que houvesse e que espero que ainda haja. -------------------------------------
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------ Mas aquilo porque surge isto tudo, é porque eu entendi que se não manifesto aquilo 

que aconteceu uma vez, aconteceria uma segunda. Pode acontecer, porque somos poucos. 

 Sou eu sozinho, não é? Posso ter, aliás tive solidariedade de outros lá dentro, que depois 

não votaram mas disseram e manifestaram essa solidariedade, que não concordaram com 

aquilo que aconteceu, mas tive que marcar posição. Porque se não marco posição, não 

existe! É isso que está em causa. Espero que revejam a posição. Se é um pacto para a 

coesão, vamos ser coesos e estamos cá para ser solidários. Isto é o não haver critérios, não 

vejo como isto aconteceu assim e por isso a minha indignação, sobre esta situação.” ---------- 

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

------ “Sr. Presidente, esta monção, como outras monções, sempre que seja a favor dos 

interesses do concelho, são para votar a favor. Portanto não vamos brincar às monções, são 

o que são, as pessoas que as apresentação querem capitalizar com isso, e estamos todos 

conversados sobre o votar a favor em monções sobre matérias de interesse para o 

concelho.  O que tem de ficar claro é se o presidente da CIRA vem cá explicar ou não. E eu 

queria da parte do Sr. Presidente da Assembleia, que tranquilizasse o membros da 

assembleia, que dissesse que vai enviar um ofício ao Sr. Presidente da CIRA para cá vir 

explicar porque é que Águeda foi prejudicada nesta negociação. -------------------------------------

------ Não, sem antes perguntar ao Sr. Presidente da Câmara se ainda há abertura para o 

diálogo; não sem antes, que o Sr. Presidente da Câmara explique quem consigo foi 

solidário, no âmbito da CIRA. Em nome da transparência temos que saber quem foi 

solidário, e que depois foi só nas palavras e não foi nos atos. Não sem antes, perguntar ao 

Sr. Presidente se ainda vale a pena, que eu acho que vale, porque segundo as palavras que 

aqui foram ditas, pelos Sr. Hilário Santos e Professor Martins, que esta estratégia de 

permanente conflito não nos vai trazer grandes resultados. Vamos ficar bem na fotografia 

porque lutamos pelos interesses do nosso povo, enfim esta expressão já é muito popular 

até. O populismo é assim que funciona em política, mas isso depois não trás resultados 

concretos. Não tem trazido de facto. E portanto era de primordial importância termos aqui o 

Sr. Presidente da CIRA para de viva-voz explicar o que é que se passou nesta matéria. ------

------ Porque nós temos elementos na CIRA que não explicam. Vão às reuniões, chegam 

aqui e não explicam. Nós temos o Sr. Presidente da Câmara que diz que foi mal tratado, que 

faltou a uma reunião, que a situação foi ilegal, que levantou problemas, que foi convocada 

uma reunião para tornar o que era ilegal em legal, quer dizer: estamos aqui sempre numa 

nebulosa, que já não é a primeira vez com assuntos de importância para os interesses do 

concelho. E a culpa é sempre do governo ou das entidades centrais. E eu sei que Águeda 

tem sido menosprezada pelos poderes centrais mas também não podemos exagerar. Esta 
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ideia do Calimero, não nos vai levar a lado nenhum. Quer dizer nos somos bons gestores de 

fundos, naqueles onde temos intervenção directa, os outros temos que ter capacidade 

negocial. Temos que também assumir as nossas responsabilidades, a culpa não é sempre 

dos outros. Nem é sempre dos poderes centrais. Nos temos que ter capacidade de 

convencer porque é assim nas negociações os outros parceiros de que temos aqui 

sociedades importantes. Ou então estamos aqui no plano da má fé. E o Sr. Presidente da 

Câmara tem a obrigação de dizer á assembleia se notou isso da parte dos outros membros 

da comunidade intermunicipal. Há má-fé, relativamente a Águeda? Eu queria ver isto 

respondido porque é isso que se vai perguntar ao presidente da CIRA. Sr. Presidente há 

má-fé em relação a Águeda? E porquê? As pessoas têm direito a saber estas coisas. Senão 

a politica, enfim, é uma brincadeira, e andamos aqui a brincar ás moções. Não tiro a 

utilidade da monção do Sr. José Vidal, feita ali em cima do joelho, com lápis de escrita como 

dizia o Ceara. Mas a monções são para votar a favor desde que sejam pelo interesse do 

concelho agora qual é a autoridade disso? Sem ter aqui o presidente da CIRA a explicar? 

Ou alguém que nos faça ver as questões. Agora vamos andar sempre com monções. Quer 

dizer, agora mais uma monção para o Aveiro/Águeda, depois mais uma monção para o 

metro de superfície. Depois mais uma monção para isto e para aquilo e passamos a vida a 

fazer uma política de monções. E isso não me parece. É populismo, dá resultados e 

simpatia, as pessoas todas muito contentes, fazem toda uma manifestação e resultados 

práticos? Não me revejo nessa forma de fazer política.” -------------------------------------------------

------- Jorge Miguel dos Santos Melo  – PS: ---------------------------------------------------------------

-------- “Queria aproveitar este momento para manifestar aqui alguma preocupação.  Se 

calhar de todos os elementos desta assembleia, talvez eu seja o mais novo, mais novo em 

termos de experiência não quer dizer mais novo em termos de idade. E preocupa-me 

seriamente depois no dia de hoje ter passado em Grândola, ter visto uma pauta que fazia 

alusão ao 25 de Abril, ter passado em cima da ponte Salgueiro Maia, que me venham aqui 

dizer: Não! Não podemos falar! Que não podemos demonstrar o nosso desagrado, vamos 

para as mesas das negociações. Ok! Vamos para as mesas das negociações, mas é 

também um direito que nos assiste, enquanto deputados, apresentar uma, duas, dez, vinte 

ou cem monções, todas aquelas que entendermos.  Porque então, como dizia o Dr. Paulo 

Matos, não estamos aqui a fazer nada. Se é única exclusivamente para o Sr. Presidente da 

Câmara ir para as reuniões da CIRA, manifestar o seu agrado ou desagrado, então nós não 

estamos aqui a fazer nada. Vamos todos para casa, poupamos dinheiro ao contribuinte e o 

Sr. presidente da Câmara continua nas reuniões desprotegido. Aquilo que se está a propor 

hoje aqui não invalida a vinda do Sr. presidente da CIRA a esta assembleia. O que se está a 
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propor aqui é que o Sr. Presidente da Câmara sai fortalecido, que leve daqui um voto 

unânime, desta assembleia para melhor defender os interesses do Municipio. É só isto que 

se está a procurar defender aqui. Não se está aqui culpabilizar A, B ou C mas procurar fazer 

com que o Sr. Presidente da Câmara saia daqui fortalecido. Porque pelos vistos não 

podemos fazer manifestações do hospital, agora também não vamos poder fazer 

manifestações a isto? E de seguida não vamos poder fazer manifestações ao metro de 

superfície?” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Sr. Presidente, isto não é uma questão de medo nem de manifestações ou menos 

manifestações. É uma questão de prática! ------------------------------------------------------------------

------ O que é que nós queremos? Queremos efetivamente fazer um número? Ou defender 

os nossos interesses? Em relação à colocação do Sr. Presidente da CIRA, em nome do 

grupo municipal eu proponho ao Sr. Presidente que ponha aqui a votação, que convocasse 

uma assembleia extraordinária, com a presença do presidente da CIRA, quanto mais rápido 

possível para isto ser discutido. Porque é importante, ouvirmos e pressionarmos e também 

ajudarmos efetivamente, para levarmos a água ao nosso moinho. Que é mais importante 

que andarmos com fandangos, se depois da assembleia extraordinária sentirmos que 

efectivamente estamos a ser mal tratados, teremos a capacidade para aqui apresentar todas 

e mais algumas moções nisto. Agora há uma coisa que eu quero dizer, Dr. Paulo Matos, os 

membros da CIRA, da assembleia intermunicipal, não trataram nada mal este processo, 

porque não houve nenhuma reunião. Eu soube que havia algum problema pelo diário de 

Aveiro. Eu sou um membro da CIRA e o Sr. Presidente nunca nos comunicou que havia 

problemas de negociação. Nunca nos comunicou que havia algum problema de decisões 

ilegais, nós não podemos tomar decisões se não as soubermos. -------------------------------------

------ Esta semana somos bombardeados com um conjunto de notícias e obviamente tentei 

fazer o meu caminho. Portanto eu não tenho nada que defender os meus colegas que estão 

aqui, da CIRA, mas até este momento ninguém nos chamou a fazer coisa nenhuma. Agora 

é certo que neste momento eu não defendo monção nenhuma, porque se a defendesse não 

a defendia aqui; arranjaria maneira de convocar uma assembleia intermunicipal da CIRA, 

para discutir isto lá, porque isto é para ser discutido lá e não aqui. Aqui prestam-nos 

informações, mas é lá que temos de discutir no âmbito global. E há bocado quando disse 

que Sr. presidente não tinha ido às últimas reuniões, não é porque eu acho que o Sr. 

Presidente não se deve manifestar, eu acho que se deve manifestar, mas deve ir às 

reuniões todas, até ao final nem que nós sejamos derrotados, foi isto que eu lhe expliquei. --

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Eu 
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não tenho medo nenhum de votar uma moção favorável, agora não gosto de entrar em 

pantominices que é o que esta monção pretende. Não pretende apoiar o presidente da 

câmara nesta pantominice, vamos primeiro chamar aqui o presidente da CIRA, vamos dizer 

aqui o que temos a dizer e ouvir o que temos a ouvir, e o Sr. Presidente, também, dar os 

esclarecimentos que o Dr. Paulo Matos pediu. E a seguir tomaremos decisões, para não nos 

acontecer, o que nós criticamos aqui no hospital, foi que depois todo este processo não teve 

nenhuma consequência. Não nos trouxe, se calhar, nada de bom. Temos que ter mais 

alguma agilidade, nisto.” ------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara  usa da palavra para resposta e esclarecimentos: -----------

------ “Só queria responder aqui ao Sr. Paulo Matos, porque eu não consigo convencer quem 

não quer ser convencido. Porque aquilo que nós dissemos e fomos ao Sr. Ministro e agora 

estou aqui a falar do hospital, dizer que nós queríamos estar do lado das soluções. 

Queríamos ser chamados para dialogar para encontrar soluções. E aquilo que tivemos por 

parte do Sr. ministro, foi mandar para um secretário de estado que não sabia o que lá íamos 

fazer. Como é que se pode dialogar assim? Há aqui outros elementos que participaram, 

felizmente participaram, porque se não eu até punha em causa a minha sanidade mental, 

nas reuniões com o concelho de administração do hospital. Que é que se passou lá? Como 

é que se pode dialogar? Eu só chego ao limite quando tenho que chegar quando não há 

outros meios. E por isso, aquilo que entendo é que na defesa do concelho e eu tenho de 

levar até ao limite aquilo que penso que é prejudicial. ----------------------------------------------------

------ Não referi aqui, ainda, mas hoje, o Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal 

esteve reunido comigo às 7.00 horas da tarde, no meu gabinete, e perguntou se íamos 

cortar relações com a CIRA. Não! Não vamos cortar relações obviamente, e aquilo que ele 

me disse é que iam procurar uma possível solução para este conflito que está criado. Foi 

isto que ele me disse e eu disse: - “Sim senhor espero até á próxima reunião que me tragam 

algo palpável, para poder ver se isto é de  alguma fora revertido.” É aquilo que se passa. 

Agora neste momento são estas as cartas que estão na mesa. ---------------------------------------

------ O que foi escrito, foi escrito o que está dito, está dito.  Agora vamos ver. Há coisas que 

dificilmente vão voltar atrás. Mas espero que não se agrave aquilo que foi feito e que pelo 

menos há alguma melhora.”  ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Não havendo mais questões e intervenções sobre este assunto, Sr. Presidente da 

Assembleia  coloca a MOÇÃO apresentada pelo Sr. deputado José Vidal a votação, tendo a 

mesma sido aprovada maioria  com sete abstenções e um voto contra. ----------------------------

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

------ Alberto Marques – PSD: ---------------------------------------------------------------------------------
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------ “A minha declaração de voto, em relação a esta monção. ----------------------------------------

------ Votei contra porque entendo que esta monção tem um fundamento mais político do que 

outra coisa e principalmente nos últimos minutos estava com outra tendência de votar 

diferente, depois do que ouvi há 2 ou 3 minutos do Sr. Presidente da Câmara, até pensei 

que a monção obviamente fosse retirada, quando o Sr. Presidente da Câmara diz que 

esteve, às 7.00 horas da tarde, reunido com o Sr. Presidente da CIRA e puseram uma 

hipótese de haver alguma solução aqui e tentar encontrar um caminho. ----------------------------

------ Se a solução para este problema é esta monção, então estamos conversados. -----------

------ Sou obviamente contra e estava naturalmente convencido que depois de ouvir o que o 

senhor presidente disse há 2 ou 3 minutos atrás que ia ser retirada. Obviamente não tenho 

nada contra e quero defender os interesses do concelho ao máximo, mas penso que não é 

desta forma.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal  – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira: 

------ “Venho aqui porque como esta assembleia é vista por todos, comecei a receber 

mensagens e emails a perguntar que carta era esta que o Sr. Presidente da Câmara teria 

enviado, se haveria ou não, chantagem por parte do Sr. Presidente da Câmara. ----------------

------ Vou ler o ofício que diz o seguinte: ----------------------------------------------------------------------

------ “Projeto SAMA ------------------------------------------------------------------------------------------------

------- No seguimento do projeto financiado pelo SAMA, da desmaterialização das juntas de 

freguesia, vimos comunicar a V. Ex.ª que devem informar até ao próximo dia 15 de 

setembro, sobre o ponto de situação das implementações e respetivas execuções das 

aplicações Medidata. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mais uma vez, lembramos a todos que deverão mostrar evidências de implementação 

das aplicações até à data acima referida. --------------------------------------------------------------------

------ Mais se informa que ficará condicionada a transferência de setembro para as 

freguesias que não iniciarem qualquer tipo de implementação no âmbito da delegação legal 

de competências. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Solicitamos ainda que procedam ao envio do relatório pormenorizado para o endereço 

eletrónico: teresa.nolasco@cm-agueda.pt, impreterivelmente até ao dia 15 de setembro de 

2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Desde já agradecemos a vossa colaboração e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Águeda, Paços do Concelho, 18 de Agosto de 2015 -----------------------------------------------

------ O Presidente da Câmara Municipal, Gil Nadais.” ----------------------------------------------------   
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------ No que a esta carta diz respeito, eu acredito que houve, não sei se por maldade ou 

não, por parte do Sr. Presidente uma chantagem relativamente aos presidentes de junta. E 

se houver algum presidente de junta que ache que isto não aconteceu, que venha aqui ao 

púlpito e que diga que não. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Porque o Sr. Presidente disse que se nós não cumpríssemos com determinado 

protocolo que não nos pagaria verbas de outro protocolo. ----------------------------------------------

------ Portanto, o protocolo da SAMA é um; o protocolo da delegação de competências é 

outro e os protocolos dos contratos administrativos, são outros. --------------------------------------

------ Portanto, o Sr. Presidente da Câmara não me paga o meu protocolo da delegação de 

competências se eu não cumprir com aquilo que diz o protocolo da delegação de 

competências; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara não pode dizer que não me paga uma tranche do 

protocolo da delegação de competências se eu não cumprir com o protocolo da SAMA; Isso 

não pode ser! --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, dei-me ao trabalho, como alguns colegas e acredito que alguns membros 

desta Assembleia, de ler o protocolo do SAMA. ------------------------------------------------------------

------ E há pouco, ouvi o Sr. Presidente da Câmara Municipal, dizer que colocava aplicações 

do POCAL em todas as juntas de freguesia. ----------------------------------------------------------------

------ Sr. Presidente: eu tenho aqui comigo o protocolo. --------------------------------------------------

------ O protocolo que nós assinámos, a Câmara Municipal e as Juntas de freguesia, em lado 

nenhum e repito: em lado nenhum, diz que nós temos que ter POCAL, cemitérios, 

atestados, canídeos, gatideos ou certidões, o que quer que seja. ------------------------------------

------ O Contrato que nós assinámos com a Câmara Municipal, não diz em lado nenhum isto. 

Eu, por acaso, até pensei que dizia, mas fui ler o protocolo e não diz. E portanto, estou 

como o colega Paulo Seara diz: que vai escrupulosamente, e eu também, cumprir este 

mesmo protocolo. E tenho aqui o protocolo. Se o Sr. Presidente me mostrar onde é que está 

escrito que eu, na minha junta de freguesia, tenho de ter o programa da Medidata a 

trabalhar, se isto estiver aqui escrito, eu, amanhã, ponho o programa da Medidata a 

trabalhar. Mas não está! ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Antes mesmo de haver este protocolo, já nós, nas nossas juntas de freguesia, 

trabalhávamos com os nossos programas e tivemos que fazer, inclusivamente, contratos de 

um, dois, três e quatro anos. Isso também acontece na Câmara Municipal. Ainda hoje 

vamos aqui aprovar contratos plurianuais, ou não. Eles estão na ordem de trabalhos da 

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

----- Então porquê, esta pequena chantagem de dizer: ou tu pões ou eu não te dou o pão 
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que está ali ao lado. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu tenho 12 funcionários a quem tenho de pagar no final do mês; -----------------------------

------ Eu durante três meses tive que andar a fazer obras de acordo com o contrato que nós 

assinámos na delegação de competências. -----------------------------------------------------------------

------ Eu se não receber a tranche da Câmara Municipal agora em Setembro não pago 

salários. E como eu, grande parte dos meus colegas também não pagam salários porque eu 

trabalho primeiro e recebo depois, é que eu trabalho primeiro e recebo depois, porque eu 

tenho que enviar para o Sr. Presidente da Câmara o relatório do meu trabalho, durante os 

três últimos meses para poder receber a parte que me compete da tranche da delegação de 

competências, e está aqui algum colega meu que me desminta se é verdade ou se é 

mentira, não vejo ninguém a desmentir-me nem mesmo os presidentes de junta do PS. ------

------ Bom: nós não podemos misturar protocolos! ---------------------------------------------------------

------ E se o Sr. Presidente da Câmara disser aonde é que, neste contracto, neste protocolo 

está escrito que eu que tenho que ter aplicações da Medidata, ou POCAL, ou cemitérios ou 

atestados ou canídeos ou gatideos ou certidões eu ponho, se não tiver não ponho e estou a 

cumprir a 100% e escrupulosamente como diz o Sr. Paulo Seara, este mesmo protocolo.” --- 

------ Não havendo mais inscrições, sobre este assunto, Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal  dá a palavra ao Sr. Presidente da Câmara  para resposta e esclarecimentos: -----

------ “Sr. Presidente, antes de responder ao Sr. Presidente da Junta de entre de freguesias 

do Préstimo e Macieira de Alcova, quero-lhe dizer que esse protocolo tem uma candidatura 

anexa que tem de cumprir e com certeza, e não li agora o protocolo, não li o protocolo, não 

estará lá, tudo o resto que está na candidatura. O senhor de certeza que assinou um 

protocolo, que remete para uma candidatura e aquilo que eu sei é que tinha um pacote de 

informática para dar. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu não tenho culpa e vai-me desculpar, que o senhor tenha avançado, sabia que a 

câmara ia avançar para esse protocolo, para este acordo e avançou com um contracto de 

aquisição de software, avançou com contracto de aquisição de software, em simultâneo. Eu 

não tenho culpa! Eu não tenho culpa disso! -----------------------------------------------------------------

------ E já agora permita-me que o esclareça, que o Sr. recebe sempre à cabeça. Recebe 

sempre a cabeça e depois, no final, faz prova daquilo que fez e recebe a última tranche. É 

assim que se processam as coisas, e não há histórias aqui. Ninguém me desmente. ----------

------- O Sr. Presidente da Junta, com a Câmara de Águeda, o Sr. recebe, quando assina os 

protocolos, uma percentagem que geralmente é de 50%, que recebe geralmente a 50% ou 

30% quando assina os protocolos. Recebem à cabeça quando assinam. São as indicações 

que eu dei. Tenho de rever os serviços, pois as indicações que eu dei, são essas e nunca 
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vos faltou o dinheiro. Certo? Nunca lhes faltou o dinheiro e oxalá os cumprimentos dos 

protocolos fossem tão bons como o dinheiro que chega atempadamente às juntas de 

freguesia. E ficamos por aqui, vamos ficar por aqui para não entrar por essas áreas. Os Srs. 

queixam-se muito, mas não vale a pena. --------------------------------------------------------------------

------ Sobre o protocolo eu vou ler, uma vez que já não me lembro. Sinceramente tem dois 

anos, isso, quando foi negociado. Sei o que está lá. É um pacote de vários serviços que 

estão para todas as juntas de freguesia. É um protocolo para ter aqueles serviços. Tem um 

conjunto de serviços. Eu penso que está o POCAL. Posso estar enganado, se não estiver, 

ótimo! Estamos todos bem! Agora, aquilo que eu não quero é que os Srs. ponham em causa 

a candidatura. E se não esta lá no POCAL, peço desculpa, os Srs. já me deviam ter dito isso 

há não sei quanto tempo, porque eu já os chateei já não sei quantas vezes, e ando-me a 

chatear e chatear os serviços para vos aborrecer a vocês, para pôr as coisas a funcionar, 

quando afinal não é preciso. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Meus senhores: eu ando-vos a pressionar há um ano, ponho-vos técnicos para dar 

formação, os técnicos vão lá e não está ninguém para ter formação, todas as coisas e mais 

algumas. Em algumas freguesias, peço desculpa! Há aqui alguns, eu já disse, há aqui 

algumas juntas de freguesia que têm sido exemplares neste processo e nós temos de 

também começar a olhar para essa exemplaridade em vez de tratarmos todos por igual 

porque como verão parece que efectivamente não são todos iguais, uns aderem mais, 

outros aderem menos, mas vamos pôr claramente, e vamos assumir claramente essas 

diferenças. Não há problema nenhum, estamos perfeitamente entendidos! ------------------------

------ A respeito disso, aquilo que está em causa nisto, é o dinheiro público. -----------------------

------ É um projeto que eu considero estruturante e que vale 800 mil euros, e que está em 

risco, na minha perspectiva, e na perspectiva dos técnicos, mas tudo bem! Eu vou ter a 

análise merecida, mais apropriada e tomarei as medidas que considerar adequadas sobre 

essa situação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Antes da moção, o Sr. José Vidal tinha colocado uma questão sobre a AdRA e as 

obras. Recebemos há pouco tempo um documento que é uma proposta, um resumo da 

nova proposta do novo EVEF em que, diz lá, que há menos investimentos a serem feitos na 

parceria, mas nós não sabemos aonde é que vão ser feitos esses mesmos investimentos. E 

solicitámos portanto ao Sr. Presidente da AdRA, que nos esclarecesse e que nos enviasse o 

seu plano de investimentos, obviamente por concelho, porque queremos saber o que é que 

se passa em Águeda para podermos dar resposta. Estamos a aguardar essa situação para 

podermos discutir alguma coisa face ao novo período que se avizinha em termos da AdRA e 

do novo EVEF. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Quanto às Águas do Centro eu penso que a situação da Câmara de Águeda não se 

altera em nada. A única situação que se põe é que há um agrupamento de vários sistemas, 

no caso concreto de três sistemas, e que, penso que estão a preparar mais uma 

privatização a médio prazo. É isto que eu penso, mas neste momento pelas informações 

que tenho não alterará nada a curto e médio prazo.” ----------------------------------------------------- 

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

Águeda e Borralha: -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Como o meu nome foi citado e houve aqui uma ou duas incorrecções ditas, eu queria 

esclarecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sr. Presidente da Câmara, deixe-me dizer-lhe uma coisa, porque disse algumas 

incorrecções. Permita-me que o corrija. ----------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à delegação de competência, as juntas de freguesia trabalham à frente, 

e o Sr. paga de trimestre em trimestre. É um acordo existente entre a câmara e a juntas. 

Portanto nós começamos a trabalhar em Janeiro, enquanto que o FEF vem em Janeiro, em 

Março vem a transferência; funciona ao contrário. --------------------------------------------------------

------ Relativamente, e aí sim, aos contratos que agora são interadministrativos, ou seja aos 

protocolos, o que esta acordado entre a Câmara Municipal e as juntas é: quando a junta diz, 

vamos começar, a câmara dá 50%; quando está concluído, a Câmara dá paga os outros 

50%. Era esta correcção. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Outra coisa Sr. Presidente da Câmara: permita que lhe diga outra coisa, porque eu li 

com atenção a documentação acerca da SAMA, da desmaterialização às juntas de 

freguesia, e peço-lhe então o seguinte, acho que nos devíamos sentar todos à mesa das 

juntas de freguesia e o Sr. Presidente da Câmara e os técnicos da câmara (não vou fazer 

aqui uma moção, mas vou fazer uma petição ao Sr. Presidente da Câmara) sentarmo-nos 

todos, discutirmos de facto o que está, o que é que cada um tem que fazer, porque eu já 

percebi que há aqui uma série de equívocos por parte de toda gente porque o meu colega o 

Wilson disse uma coisa que também não é verdade, o Sr. Pedro Vidal que também não é 

verdade, porque não está nenhum POCAL no documento. ---------------------------------------------

------ Portanto, uma coisa é a intenção e a vontade do Sr. Presidente da Câmara tem 

relativamente a essa candidatura, outra coisa é o que está assinado pelos presidentes de 

junta e a candidatura. Acho, então, que vamos ter de nos sentar todos à mesa para ver que 

resolução vamos dar, porque aquilo que as juntas são obrigadas mesmo a fazer e são 

obrigadas, é o que está na candidatura; tudo o que for além da candidatura será opcional. E 

isso ai depende e como deve compreender não daquilo que o Sr. Presidente acha que é 

melhor, mas aquilo o presidente da junta entender que é o melhor para a sua freguesia, 
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porque nós também temos essa função, na freguesia. Da mesma maneira, e eu explico-lhe 

sumariamente o que eu li: são os PAF que são os postos de atendimento nas freguesias, 

aonde se visa uma plataforma electrónica de ligação em wireless onde não é necessário 

seguir por cabo de fibra ótica através dos postos da EDP, que dá também acesso a toda a 

população na zona da junta de freguesia à internet, aonde se pretende uma partilha de 

dados entre eventos e outros acontecimentos das juntas, numa plataforma Web e portanto a 

criação de uma intranet, é também criado uma intranet aonde um cidadão, por exemplo de 

Macieira de Alcoba, como disse e muito bem, e do Préstimo pretende saber como está um 

processo na câmara, por exemplo, de uma obra e pode se dirigir ao PAF, ou então, e 

porque este é um projecto altamente inovador e pioneiro no pais, a partir de sua casa e 

através de autenticação através do cartão de cidadão pode fazer também de casa, caso não 

queira e não tenha acesso a esses meios de tecnologia moderna, pode-se deslocar ao 

posto de atendimento da freguesia, e portanto de facto é um programa abrangente na área 

do atendimento. De facto facilita! Facilita também uma outra coisa que neste momento a 

câmara municipal faz, que é disponibilizar por exemplo toda a legislação que sai, nova, 

relativamente  às freguesias e aos municípios e o departamento jurídico tem que enviar por 

exemplo por email para todas as juntas. Desde o momento em que esta plataforma esteja a 

funcionar, isto é automaticamente colocado na plataforma na intranet que só as juntas têm 

acesso e os sites das juntas estarão ligados ao site da câmara e todos os eventos que 

existam no concelho, ao serem emitidos a partir da junta ficarão no site e ao acesso a todos. 

------ De facto há progressos e, objectivamente, aquilo que se procura é diminuir os custos e 

as deslocações do cidadão ao município. As juntas de freguesia serão o elo de ligação entre 

o munícipe e o município, facilitando assim a vida a todos. ---------------------------------------------

------ Sr. Presidente da Câmara, não sei se o Sr. conseguirá descrever o seu projeto tão bem 

quanto eu e eu quero-lhe dizer que concordo consigo, que estou de acordo consigo e que 

acho que ele deve ser levado avante. Agora, isto é o que está descrito. Há coisas que 

estamos a ir além disto, e é por isto que eu acho que nos devemos sentar todos, para 

chegarmos a um consenso.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Sr. Presidente da Câmara  usa da palavra para resposta e esclarecimentos: -----------

------ “Se não está aqui de forma explícita, está implícita. Vocês vão ter de ter a aplicação. 

Se não a usam não sei se consigo ver aqui que a podem ou não usar, mas vamos ver. 

Implicitamente está. Para estar em serviços que estão na câmara, está cá, mas pronto! ------

------ Se não for preciso, tudo bem! Agora digam isso claramente! Não deixem chegar a este 

momento deste processo, quando estamos a fechar um processo, quando temos resultados 

para apresentar e termos toda esta complicação.” --------------------------------------------------------
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--------------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------

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

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

nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2 do artigo 25º, da lei 75/2013 de 12 de 

setembro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste ponto da ordem de trabalhos foram feitas as seguintes intervenções, que se 

transcrevem na íntegra: -------------------------------------------------------------------------------------------

------ José Vidal – PS: --------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Sr. Presidente da Assembleia, eu vim usar da palavra aqui neste ponto e dediquei-me, 

desta vez, a ler aquilo tudo. E não é só o caso deste executivo, será certamente o caso do 

trezentos e oito municípios do país e é o meu agradecimento ao esforço enorme que 

desenvolvem, bem ou mal pago, isso não interessa, é o esforço e a dedicação que têm para 

cumprir aquilo tudo e aquilo que lá vem não é tudo, certamente, o que fazem. São muito 

mais coisas. A quantidade de horas, dias, disponibilidade de tempos, eu reparei que há 

muitas e muitas situações aos sábados, domingos, manhãs, tardes e noites que os nossos 

autarcas neste caso os nossos e os outros 308 municípios. Elogio às autarquias e elogio 

aos autarcas aos executivos que realizam um trabalho que muitas vezes não é reconhecido, 

é sistematicamente atacado, e também um elogio aos serviços. Muitas vezes, e bem, foi 

aqui falado pelo Eng. Hilário, pela oposição inclusive mais tarde por mim e por outras 

pessoas, mas fundamentalmente, lembro-me de muitas vezes o Eng. Hilário aqui referir esta 

situação de que a informação não era concreta, a informação não era a essencial. -------------

------ Quem ler a informação hoje, numa assembleia, fica com uma visão totalmente 

diferente do que é que é o concelho do que é que é o trabalho de uma autarquia, o que é 

que os nossos autarcas fazem e portanto também elogiar os serviços que fazem aquela 

recolha de dados que é exaustiva e agradecer neste caso ao nosso executivo aos nossos 

vereadores e ao Sr. Presidente da Câmara o trabalho que têm desenvolvido.” -------------------

------ 3.2 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de Delimitação da ARU da 

Cidade de Águeda; -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste ponto da ordem de trabalhos foram feitas as seguintes intervenções, que se 

transcrevem na íntegra: -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Hilário Santos – PSD: -------------------------------------------------------------------------------------

------ “Apenas queria perguntar ao Sr. Presidente da Câmara, se isto aqui não visa depois 

uma candidatura no âmbito da renovação urbana como já tivemos no passado, e se sim que 

prazos estamos a pensar sobre isso quando é que está a pensar discutir esta candidatura 

porque aquilo que eu vi aqui foi um conjunto de objectivos globais obviamente, elucidar mais 
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sobre isso e sobre os centros urbanos das freguesias.” -------------------------------------------------

------- O Sr. Presidente da Câmara  Municipal de Águeda  usa da palavra para resposta e 

esclarecimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “Aquilo que estamos a discutir aqui hoje é a delimitação da área da reabilitação urbana 

da cidade. E porque é que temos de a discutir aqui hoje? Porque temos de apresentar uma 

candidatura até dia próximo dia 10 deste mês e que torna as coisas muito difíceis de serem 

discutidas, mas haverá sempre depois possibilidade de fazer acertos porque iremos entrar 

depois em negociação, em principio, porque aquilo que nós lá pretendemos apresentar 

gostaríamos muito que fosse tudo contemplado, mas temos duvidas que vá ser. ----------------

------ Qual é a estrutura de base que temos, qual é o pensamento base que temos sobre 

esta situação? ARU – Áreas de Reabilitação Urbana. ----------------------------------------------------

------ Nós tivemos umas sobre a cidade que era só um núcleo histórico aqui pequeninos, 

histórico alargado, aqui da cidade e que teve bons resultados. Eu considero que teve bons 

resultados. Porquê? Houve incentivos fiscais que foram dados, houve deduções importantes 

de custos que temos aqui por base da delimitação desta ARU. Temos redução do IVA, na 

construção para reabilitação, e reabilitação é entendida pela legislação portuguesa, que 

pode ser uma reabilitação total, ou seja pode ser deixar cair, por abaixo o edifício e voltar a 

ergue-lo, e temos aqui, portanto, o IVA a 6%, o IVA normal é 23, 6 é uma diferença 

acentuada; temos isenção de IMI, durante 5 anos mais 5 anos; temos também IMT, na 

primeira transacção, portanto quem comprar não paga o IMT; temos no caso do aluguer, em 

termos de IRS – numa situação de um aluguer normal são 28% nos edifícios que são 

recuperados o IRS é 5% ou 6% mas portanto é muito, uma taxa muito mais baixa. E depois, 

cumulativamente, a isto em termos de câmara, têm a isenção total de custos de taxas por 

parte da câmara isenção total de taxas por parte da ocupação do solo quando se aplica. 

Portanto aplicamos ao máximo um pacote de incentivos financeiros para que haja a 

reabilitação dos edifícios. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Pensamos que correu bem, correu bem no núcleo que estava proposto aqui no centro 

da cidade e decidimos aqui, neste momento, alargar a área de reabilitação urbana da 

cidade. Vai englobar Paredes, a parte toda de Paredes e Assequins, a parte de baixo toda 

Assequins. Portanto, a cidade estendeu-se aqui nesta ARU, estendeu-se bastante, porque 

queremos potenciar as intervenções nestes locais. -------------------------------------------------------

------ Porque não temos tanta pressão e também não houve tempo de fazer tudo, iremos 

trazer aqui propostas para a criação de vinte ARU mais pequenas, nas onze freguesias. 

Como é que foram distribuídas? Uma por freguesia e as restantes nove pelos locais que 

dentro das freguesias já tinham uma e tenham outros núcleos que estão em muito mau 
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estado. Certo? Por exemplo: Recardães, Recardães de baixo, e tem uma ou até tem mais 

do que uma, não tenho de cabeça, tem Paradela, penso eu e Espinhel. Reconhece-se que 

estão com grandes dificuldades e vamos atribuir. A ideia é que atribuamos o mesmo 

conjunto de benefícios, certo? ----------------------------------------------------------------------------------

------ Mas, meus senhores: não será agora! Será numa próxima assembleia que traremos cá 

essa proposta. Esta aqui assim vai possibilitar a candidatura a que o Eng. Hilário Santos se 

referiu e que terá de ser entregue agora, até ao dia 10. -------------------------------------------------

------ Aquilo que nós pretendemos é fazer uma atuação alargada, requalificando a cidade em 

mais alguns pontos. Por exemplo, estou a lembrar-me da estrada atrás da biblioteca, por 

exemplo, a Alta Vila, tem aqui um conjunto de obras que iremos tentar integrar, que vamos 

integrar portanto neste pacote para candidatar aos fundos. Basicamente é o que vos posso 

dizer neste momento.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Hilário Santos – PSD: -------------------------------------------------------------------------------------

------ “Vejo aqui um conjunto de incentivos fiscais para estas ARU’s. Se eu fosse como o Sr. 

José Vidal e o Sr. Paulo Seara, eu diria, afinal o governo PSD/CDS faz coisas boas também 

pelos vistos, ou se fosse como eles também diria que neste momento havia aqui um 

problema muito complicado porque o resto das freguesias prejudicadas em relação ao 

centro de Agueda também, e então portanto também há aqui uma moção contra isto, mas 

não vamos por ai. Vamos ser práticos! É isto que muitas vezes nós temos de perceber: 

aonde é que está a equidade e vamos a isto. Mas há uma pergunta muito importante. --------

------ Já percebi que vai trazer aqui um plano para as ARU’s, para as freguesias. Fico 

contente! Mas porque é que esta candidatura à renovação urbana também não pode 

também incluir as freguesias? É uma discussão que vem de trás, que vem de longe. ----------

------ Na altura o Sr. Presidente dizia que não era possível, nós dizíamos que era possível. 

Pergunto se é possível legalmente ou se não é neste caso, na altura entendi que era, nesta 

candidatura específica eu não sei se é ou se não é, por isso estou-lhe a perguntar a si, 

porque seria interessante que algumas freguesias do concelho que têm centros urbanos 

muito fortes, pudessem também integrar uma candidatura deste tipo. Pergunto-lhe porque 

não sei se é por falta de tempo se é por impossibilidade legal que estamos nesta situação. 

De qualquer maneira, acho muito importante esta decisão das ARU.” ------------------------------- 

 ------ O Sr. Presidente da Câmara  usa da palavra para resposta: -----------------------------------

------ “Sim. É uma imposição legal. Aliás a presidente da CCDR foi peremptória nesse 

aspecto. É para o centro urbano. Essa questão foi levantada, portanto se poderia ser para 

outros centros urbanos, e ela foi peremptória a dizer que não. Que não era possível. ----------

------ Houve algumas coisas que eu não disse, mas peço desculpa. Também não terei dito 
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outras, que ainda agora não me lembrei, mas agora vou complementar. ---------------------------

------ Há fundos associados, fundos que não são a fundo perdido, associados a esta 

candidatura e há fundos que podem ser utilizados pelos privados. O privado que tem uma 

casa e que vai alugar essa casa, pode fazer uma candidatura. Ainda não sabemos muito 

bem como é que isto vai ser, vai ser gerido. Nós apontámos para termos uma verba deste 

fundo para apoiar os privados de três milhões de euros, para que uma pessoa que tem uma 

casa e precisa de obras de eficiência energética, da reabilitação da casa, faz o projecto e 

candidata a este fundo, onde vai obter condições de acesso mais vantajosas do que na 

banca tradicional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Aquilo que está definido, neste momento, é que é para a ARU da cidade. O que temos 

garantido neste momento é que na ARU da cidade é possível. Vamos tentar que seja 

alargado. Porque não temos noção, não sabemos se pode ser alargado, mas obviamente 

que queríamos que isso fosse estendido, certo? Queremos proporcionar as mesmas 

condições a todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Hoje tivemos uma reunião na Associação Nacional de Municípios, em que os gestores 

do fundo que ainda não sabem muito bem como é que isto vai funcionar, também não 

fecharem totalmente a porta, mas eu neste momento não vos posso dizer mais do que isto. -

------ Também bem há aqui a possibilidade e vamos sustentar, mas com fundos também que 

são fundos que são emprestados, não são a fundo perdido entrar nas habitações sociais. 

Nós temos aqui o caso do chamado prédio da caixa e aqueles três bairros que iremos tentar 

mobilizar os proprietários para que se possa fazer alguma coisa para recuperar, reabilitar 

aqueles prédios. Estes fundos podem-se aplicar a prédios com mais de 30 anos ou que 

estejam classificados numa classificação que há das condições de habitabilidade, nos graus 

mais baixos 1 e 2, e depois terão de ser reabilitados para passar dois graus, ou seja: se está 

no 1, passar no mínimo para três, se está no 2, tem de passar para 4, mas isto é uma tabela 

que os técnicos sabem.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

por unanimidade  aprovou a Proposta da Câmara Municipal de Delimitação da ARU da 

Cidade de Águeda.  -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.3 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para Adesão do Município 

de Águeda à ADICES – Associação de Desenvolvimento Local; -------------------------------------- 

------ Neste ponto da ordem de trabalhos foram feitas as seguintes intervenções, que se 

transcrevem na íntegra: -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Alberto Marques – PSD: ---------------------------------------------------------------------------------
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------ “É só para pedir três esclarecimentos. Ignorância minha não sabia como é que isto 

funcionava e ainda não sei e ainda mais uma dúvida que me surgiu há pouco, mas vou 

depois pôr no fim. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Primeiro queria que me explicassem o que é que é esta ADICES. É uma associação 

em que fazem parte as várias entidades, incluindo municípios, e queria saber se, pelo que 

eu percebi aqui na proposta, já utilizámos, já recorremos aos serviços da associação, por 

exemplo para projectos no caso de Macieira de Alcoba, empréstimo pelo que percebi, e a 

minha questão é se é obrigatório dos municípios para acederem aos fundos, recorrerem aos 

fundos, ser através deste tipo de instituição ou não. Esses tais grupos de acção local, tem 

que ser com este tipo de associação, esta ou outra, ou o município pode fazê-lo sozinho 

directamente. Não sei como é que isso funciona. Portanto, se isto é uma imposição legal ou 

tem de ser desta forma e se esta forma aparentemente mais expedita, mais funcional e mais 

barata de a fazer. Não sei como é que isto funciona. Se é obrigatório ou não. Como é, qual é 

que é o mecanismo, disto. Se isto é como aquelas empresas que, gabinetes, aquelas 

empresas, que tratam dos fundos, chegam a empresas, as PME’ s, e dizem: - nós ajudamos 

a fazer a candidatura a um fundo, e tal, depois recebemos uma parte. Não sei como é que 

isto funciona. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O que eu sei é que tem aqui uma jóia de 30.000€, 29.928€, uma jóia para entrar na 

associação, e mensalidade de 1.247€. É suposto que isto tenha retorno. Presumo que sim. 

Mas como é que funciona? Porque são valores bastante grandes: 30.000€, para entrar e 

depois mil e tal por mês, e saber como e que isto funciona e se era de facto este o único 

caminho, ou se é o melhor e porquê? -------------------------------------------------------------------------

------ Entretanto, só por conta disso surgiu-me agora uma única duvida que eu não tinha 

antes. Tinha-me ficado no ar, a dúvida, mas não ia sequer levantá-la, mas vou levantar, por 

causa do resto da discussão que tivemos há bocadinho. É o porquê destes municípios, 

porque os que estão aqui, são os municípios de Carregal do Sal, Santa Comba Dão, 

Tondela, são municípios todos do distrito de Viseu, aqui vizinhos, e não está aqui nenhum 

município nosso vizinho, do distrito de Aveiro. Não sei isto tem alguma coisa a ver com este 

diferendo com a CIRA. Não sei. Estou a perguntar. -------------------------------------------------------

------ E se isto tem alguma vantagem, o facto de estarmos a fazer isto em conjunto com 

municípios que têm muito pouco a ver com o nosso, pelo menos aparentemente, eu 

conheço-os bem, e esses municípios que estão aqui são realidades que nalguns aspectos, 

obviamente, são comuns mas têm uma realidade que é muito diferente. ---------------------------

------ Qual é que é a vantagem de estar associado a esses municípios e não. Há alguns 

municípios aqui da zona e qual foi o motivo da escolha.” ------------------------------------------------
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------ O Sr. Presidente da Câmara  presta esclarecimento, cuja intervenção se transcreve na 

íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Acho que são questões todas muito pertinentes. ADICES – Desenvolvimento Local de 

Base Comunitária, são muitas siglas. -------------------------------------------------------------------------

------ Nós já trabalhamos, há bastantes anos com a ADICE, só que estes DLBC tinham uma 

abrangência mais reduzida e nós trabalhámos com eles relativamente à freguesia do 

Préstimo, Macieira de Alcoba, Valongo e Agadão que faziam parte, eram considerados 

rurais e tivemos alguns projectos, que foram apoiados por esta ADICES. --------------------------

------ O que é que é a ADICES? Não faz projetos. É uma entidade gestora de fundos 

comunitários. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Temos um projecto submetemos à ADICES, e a ADICES diz se pode ou não pode ser 

apoiado aquele projecto. Portanto é uma entidade gestora de fundos, constituída por 

municípios, tem técnicos contratados, e a maioria dos seus órgãos de gestão não podem ser 

autarquias. Portanto tem algumas autarquias representadas, nós ainda não fazemos parte 

porque estamos agora no processo de adesão. ------------------------------------------------------------

------ Gostaria de vos dizer que este processo de adesão tem de ir ao Tribunal de Contas, 

primeiro, para obter um visto prévio para podermos aderir e portanto estamos aqui a fazer 

uma aprovação para depois submeter ao Tribunal de Contas e tem portanto um órgão de 

direcção que, e uma assembleia geral que são todos os associados, tem um conjunto de 

associados também que fazem parte desta ADICES. Já funciona há vários anos e já geriu, 

que eu saiba, dois ou três quadros comunitários, mas só nos apanhou, nesta última, 

algumas freguesias e alguns projectos. ----------------------------------------------------------------------

------ O que é que nós tivemos com eles? Por exemplo em Macieira de Alcova, o projeto do 

milho antigo; por exemplo o trilho da serra também foi apoiado por eles. ---------------------------

------ Em termos de projetos privados temos: Salgueiro no Préstimo, um empreendimento 

que foi agora aberto há pouco tempo, temos Agadão também, o ARCO e temos também 

uma empresa que se candidatou pelo menos estes três eu conheço foram projectos 

apoiados tendo outros mais pequenos, portanto, mas estes foram os maiores. -------------------

------ Porque é que é, porque é que decidimos ficar na ADICES? -------------------------------------

------ Primeiro porque tem feito um trabalho que nós consideramos meritório e não nos 

cobraram dinheiro, por ter aquelas freguesias ali donde eles geriram os projectos. Este 

processo de adesão já é bastante velho, não tem nada a ver com estas divergências últimas 

agora, mas também nós tivemos como principio, nós temos um conjunto significativo do 

concelho que tem muito a ver com os concelhos que estão na serra, então precisamos de 

ter aqui alguma ponte para que possamos alavancar alguns projectos que liguem com eles 
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porque nós estamos aqui numa transição porque a Comunidade Intermunicipal da Região 

de Aveiro, preocupa-se muito com ria e com a parte lagunar e não se preocupa muito, peço 

desculpa, com a parte da serra porque na parte da serra é Agueda e Sever do Vouga que 

tem mais significativo. E também Sever do Vouga não está nesta associação. Está numa 

outra, salvo erro, na ADRIMAG. Nós pusemos isto para termos mais ligação com os 

concelhos, que também são nossos vizinhos, apesar de mais distantes e da outra parte do 

concelho, não ficamos tão virados para baixo. -------------------------------------------------------------

------ Basicamente, era isto que eu tinha para dizer.” ----------------------------------------------------- 

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

------ “Percebemos a sua justificação. É certo que se tivéssemos se o fizéssemos com a 

CIRA, não precisávamos de pagar agora a inscrição, nem um conjunto de situações. Se o 

fizéssemos com a CIRA! Poderá responder-me a isto. A CIRA não vai apresentar nenhum 

projecto destes? ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara  responde: --------------------------------------------------------------

------ “Peço desculpa mas a CIRA não entra não pode entrar nestes processos.” ----------------

------ Retoma a palavra o Sr. Deputado Hilário Santos : ------------------------------------------------

------ “Muito bem, será uma situação para revermos porque a informação que eu tenho, é 

que a CIRA vai apresenta também os projectos, três projectos dentro desta área, um que 

tem a ver com o Baixo Vouga lagunar, salvo erro, e dois no âmbito rural, aonde nós 

poderíamos também ser enquadrados. Efetivamente, dentro destes DLDC, Agueda não está 

na CIRA, nem Sever do Vouga, como disse o presidente e muito bem. Já estivemos antes 

na ADICES e Sever do Vouga já esteve noutra, no entanto não tendo nada a ver com este 

problema recente e muito bem, é opção sua. Eu acho que nós estando inseridos na CIRA, 

na Comunidade Intermunicipal, é lá que nós devemos desenvolver os nossos projectos, 

porque é lá que estão os nossos próprios parceiros, mas votarei obviamente a favor.” ---------

-------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da 

Câmara  usa da palavra para resposta e esclarecimentos: ----------------- Eu devo esclarecer 

que a CIRA não pode ser gestora de DLBC. Alguns municípios da CIRA criaram dois DLBC; 

são dois que foram criados, um a Norte outro a Sul, porque isto tem regras em termos de 

populações. E a única particularidade que existe é que Aveiro está nos dois, dividiu o 

concelho para estar nos dois DLBC’s. ------------------------------------------------------ Nós, e como 

Sever do Vouga, optámos por ficar naqueles onde estávamos. Foi só isto, mas foram 

criados novos, e nós entendemos que até para ligação, nós precisamos de ter ligações com 

o interior, não nós não somo só várzea, temos muita serra e felizmente que temos e que 

temos que olhar mais intensamente, são os senhores que dizem que eu não olho para as 
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freguesias eu até acabo por olhar mais para as freguesias e mais para o interior.” --------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

por unanimidade  aprovou a Proposta da Câmara Municipal para Adesão do Município de 

Águeda à ADICES – Associação de Desenvolvimento Loc al;  ------------------------------------- 

------ 3.4 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de Geminação entre Águeda 

e Madalena do Pico (Açores); ----------------------------------------------------------------------------------- 

------ Neste ponto da ordem de trabalhos foram feitas as seguintes intervenções, que se 

transcrevem na íntegra: -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Pereira – CDS: --------------------------------------------------------------------------------------

------ “Muito obrigado Sr. Presidente, ora eu com muita pena minha não conheço Madalena 

do Pico, e se calha por isso também tenho alguma dificuldade em fazer uma análise sobre 

esta decisão. Contudo dizer-lhe Sr. Presidente que não pude verificar da documentação que 

nos fez chegar, não fiquei realmente convencido da importância desta geminação. Eu acho 

que as geminações são algo de elevada importância algo que não deve ser banalizado, e 

por isso mesmo não estando eu verdadeiramente convencido da importância de 

celebrarmos nesta geminação, não votarei favoravelmente à mesma. ------------------------------

------ Dizer-lhe também que a dada altura pareceu-me até que poderíamos estar perante, um 

fato, um fato desenhado à medida, dada a geminação ainda não estava aprovada, e já 

existiam propostas, entretanto retiradas, para o apoio a intercâmbios resultantes desta 

geminação que ainda não existia. Por isso mesmo não votarei favoravelmente esta 

geminação.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Águeda e Borralha: -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Sr. Presidente: eu queria dizer que nunca consegui perceber muito bem, o que é que 

são geminações. Nunca percebi ao longo da vida o que são geminações, porque eu sou 

cidadão de Águeda, já alguns anos, e desde que resido em Águeda, fizeram-se 

geminações; geminações com Rio Grande do Sul, com Sint-Gillis-Waas, e eu nunca percebi 

e também nunca consegui que ninguém me conseguisse explicar, qual era a importância 

destas geminações, o que é trouxe para Águeda que é que a gente levou lá, o que é que a 

gente trouxe cá e o que é que a cidade e as populações, porque uma geminação, quer-se 

que abranja o maior número de pessoas, tirando uns bons jantares, umas boas reuniões de 

trabalho que são feitas de facto, uma ou outra associação que daqui foi ao Rio Grande e a 

Sint-Gillis-Waas e vice-versa, tirando essas coisas que são muito intimistas e que ficam num 
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circulo muito fechado, e depois nunca vi um cidadão de Águeda, dizer que aquela 

geminação é muito boa porque vimos isto, aconteceu aquilo, nunca vi ninguém a pronunciar-

se acerca de nenhuma geminação. Eu não tenho nada contra a Madalena, muito menos 

contra o Pico, contra os Açores, a Madeira não sinto que haja assim, como é que eu hei-de 

dizer, qualquer tipo de característica que essa é uma das teorias que se consubstanciam 

uma geminação, não vejo assim uma grande ligação entre Agueda e o Pico. ---------------------

------ Obviamente não estou contra, não estou contra a geminação, contudo não me sinto 

por uma questão de princípio e de pensamento que aqui acabei de dizer com vontade de 

votar a favor porque não sou muito favorável às geminações, porque não tenho visto 

resultados práticos de nenhuma das geminações feitas. ------------------------------------------------

------ Penso que também há uma com a Guiné, penso que com Bissau, que são feitas de 

quando em vez algumas, algumas ações humanitárias que não havia necessidades de se 

fazer uma geminação para haver essas, essas ações humanitárias, portanto 

especificamente, e que, e que isto circula tudo à volta de meia dúzia de pessoas. --------------

------ Quando houver de facto uma geminação que ligue duas cidades de uma forma 

efectiva, que crie uma irmandade entre essas cidades, que de facto as cidades se revejam e 

sintam as semelhanças as parecenças as questões de hábitos, dos costumes, que todas 

essas coisas que são, que é o que é descrito no texto das geminações que seja uma 

realidade e que sejam sentidas pelas cidades, poderei nessa altura ser apologista e 

defensor de geminações. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Como não senti em Agueda, como não sinto aqui à volta, tirando placas, por exemplo 

em Avelãs de Caminho há uma placa que diz que é geminada com uma terra qualquer 

francesa; Belazaima do Chão tem uma geminação com Guia, no Algarve e portanto não 

tenho sentido essas vantagens que são descritas. Nesse sentido, aquilo que eu queria dizer, 

é que por esta razão, que e uma questão de principio, e de pensamento não votarei a favor. 

Obviamente não inviabilizarei, porque penso que para ser proposto deve ter algumas 

vantagens, e algumas virtudes. Também não li o documento, e portanto vou-me abster 

como é óbvio.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Pedro António Machado Vidal  – PJ da União das Freguesias de Préstimo e 

Macieira de Alcôba: ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Bom, eu queria dar os parabéns à câmara por essa geminação, acredito que, sou 

favor a geminações; acredito que não há trabalho quando à frente das câmaras não há 

pessoas que de facto tenham interesse em manter a geminação ativa. -----------------------------

------ Vimos aqui durante algum tempo o caso da geminação de Águeda com o Rio Grande 

que esteve parada e amorfa durante algum tempo e, nos últimos anos, o Sr. Presidente tem 
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aprofundado esses laços. E quando falamos numa cidade dos Açores, ou quando falamos 

duma cidade do Brasil, ou quando falamos numa cidade na ilha da Madeira é sempre bom 

termos alguém que nos receba e nos ajude, porque assim, como quando vamos viajar se 

formos para França e se tivermos um amigo podemos ficar na casa dele, podemos pedir-lhe 

alguns favores, é muito importante que a cidade de Agueda tenha um concelho amigo nos 

Açores e que também nos possam resolver alguns problemas não só para os munícipes, 

mas também sobretudo para as empresas do nosso concelho. ---------------------------------------

------ Parabéns à Câmara!” ---------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Sr. Presidente: eu vim cá para dizer uma raridade, eu estou de acordo com o Sr. Paulo 

Seara. É uma coisa tão rara! Eu tenho de estar de acordo como o Paulo Seara, nos 

princípios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu também não direi que é tudo mau mas eu acho que isto das geminações tem que 

haver muito mais. Normalmente anda aqui à volta de um grupo que vai a um local qualquer 

e de duas ou três pessoas que se empenham neste tipo de trabalho e de pessoas que se 

empenhem nas geminações que nós temos. ---------------------------------------------------------------

------ Para haver uma geminação tem de haver muito mais. É preciso haver conhecimento de 

com quem nós nos estamos a geminar, é preciso haver troca de experiências, é preciso 

haver muito mais do que isso senão qualquer dia a geminação passa por qualquer proposta, 

hoje é esta amanha é aquela além é aqueloutra, com meia dúzia de maduros a jogar umas 

cartas, bebem uns tintos e depois apresentam aqui uma geminação. Não estou a dizer que 

é esta, mas enfim, poderá também passar por aí. Portanto, Sr. Paulo: também não votarei 

contra mas abster-me-ei e estou absolutamente de acordo consigo.” -------------------------------- 

------ O Sr. Presidente da Câmara  usa da palavra para resposta e esclarecimentos: -----------

------ “Devo reconhecer que também não conheço Madalena do Pico, mas acho que as 

geminações são aquilo que nós formos capazes de fazer. Também não tem sido um ato que 

a câmara tenha desenvolvido, porque em dez anos que levamos de mandato, é a primeira 

geminação que trazemos a este local. É a primeira geminação. ---------------------------------------

------ Eu acho que os contrastes são muito úteis e, cada vez mais, para nós podermos 

aumentar as nossas competências. Cada vez mais é da troca de conhecimentos, não é 

dentro das mesmas áreas, mas com miscelânização que nós conseguimos aumentar e fazer 

progredir. Eu não conheço bem a Madalena sei que é na ilha do Pico e considero que não 

deve haver concelhos tão divergentes do nosso como o Pico, mas eu acho que isto é 

enriquecedor, porque vai-nos trazer outras experiencia, vai-nos enriquecer e com certeza a 

eles também, e por isso aqui esta proposta para que façamos esta geminação.” ---------------- 
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------ Alberto José Fernandes Marques  – PSD; --------------------------------------------------------- 

------ “Parece que sou o único que conhece o Pico da Madalena aqui, mas não tenho nada a 

ver com a geminação. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------Também fiquei, surpreendido quando vi na proposta, não fazia a mínima ideia, nem 

passou nada comigo, mas eu só quero dar uma achega. De facto, o que o Sr. Paulo Seara 

disse faz sentido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Dou um caso concreto: tenho uma micro empresa que também vende para o Pico tem 

negócios, tem clientes no Pico e na Madalena, bons clientes e bons amigos e vou lá, para 

semana e acho que é importante, no caso da Madalena, como no caso de todas as outras 

geminações, que haja e que possam haver, que se potencie essa vertente, não só cultural – 

a Madalena tem grupos que eu conheço, tenho clientes meus que fazem parte de grupos 

musicais, têm grupos folclóricos, têm grupos desportivos, tem uma equipe de Hóquei em 

patins muito conceituada, tem uma série de valências que podem ser muito bem e muito 

facilmente compatibilizadas e trocar experiencias com as de Águeda e com outros e a nível 

empresarial penso que isso é fundamental, não só no caso de Madalena como qualquer 

outra que haja essas portas e que nós cheguemos a um sitio qualquer dizermos que somos 

de Águeda e lá dizerem que conhecem Agueda, isso é importante! ----------------------------------

------ E, neste caso, não tenho rigorosamente nada a ver com essa geminação, não 

acompanhei nada disso nem conheço lá o presidente da câmara, nem nada, mas fico 

contente que isto exista e que espero que seja bem potenciado. É este o meu desejo.”--------  

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

aprovou por maioria  com nove abstenções a Proposta da Câmara Municipal de Geminação 

entre Águeda e Madalena do Pico (Açores) . -------------------------------------------------------------

------- 3.5 – Análise e votação das propostas da Câmara Municipal de fiscalidade do 

Município de Águeda: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3.5.1 – TMDP – Taxa Municipal de Direitos de Passagem; --------------------------------------

------ 3.5.2 – IRS – Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares; -----------------------------

------ 3.5.3 – IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis: ------------------------------------------------------

------ 3.5.3.1 – Fixação da taxa; ---------------------------------------------------------------------------------

------ 3.5.3.2 – Majoração da taxa de IMI para prédios devolutos; -------------------------------------

------ 3.5.3.3 – Majoração da taxa de IMI para prédios degradados; ----------------------------------

------ 3.5.4 – Derrama; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Sr. Presidente informa que este ponto será discutido na sua globalidade e os sub 

pontos votados um a um. -----------------------------------------------------------------------------------------
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------ Neste ponto da ordem de trabalhos foram feitas as seguintes intervenções, que se 

transcrevem na íntegra: --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Tenho que felicitar a Câmara Municipal, o Sr. Presidente e o executivo por manter a 

política de redução de impostos a todos os residentes do nosso município. No entanto, no 

seguimento da intervenção que fiz há um ano estou contra a majoração do IMI para prédios 

devolutos e degradados e vou votar contra nestes pontos. ---------------------------------------------

------ No contexto atual em que se mantém uma grande dificuldade financeira de muitas 

famílias que devido ao magro orçamento mensal têm de fazer opções entre fazer obras ou 

alimentar a família, pagar os estudos dos filhos e as despesas com os seus idosos entre 

outra situações do dia-a-dia parece-me injusto estar a agravar indiscriminadamente o IMI a 

estas famílias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação à Derrama acho que o valor anual para ter isenção devia ser um pouco 

mais elevado, atingindo o máximo permitido por lei, beneficiando com esta medida mais 

micro empresas no concelho que lutam com grandes dificuldades. ----------------------------------

------ Ao contrário do que tem aqui sido afirmado ao longo de várias assembleias, não é 

certo que uma empresa pague IRC apenas quando tem lucros. ---------------------------------------

------ Porque considero que se poderia ir um pouco mais além e dar mais um incentivo as 

empresas do concelho e àquelas que se pretendam instalar, vou abster-me neste ponto.” ----

------ Alberto José Fernandes Marques  – PSD: ---------------------------------------------------------- 

------ “Sr. Presidente: é só uma questão ou duas questões que tem a ver com a questão do 

IMI. Eu concordo na generalidade com as bonificações que a câmara propõe e dou as 

minhas felicitações ao executivo e queria só fazer aqui dois pedidos de esclarecimento 

relativamente ao IMI: é que fizeram-me chegar, e por isso é que eu venho cá também, a 

mim e presumo que a mais gente, provavelmente que sabe que tem alguma forma de fazer 

aqui chegar os recados, tem havido alguns equívocos, ou pelo menos aparentes equívocos 

na questão da classificação de prédios como devolutos. Eu concordo com o princípio da 

majoração, discordo ali do nosso colega, mas concordo com o princípio da majoração do IMI 

para prédios devolutos, no conceito de prédios devolutos, que estão degradados e que não 

deviam estar nos sítios errados. No entanto, acho que tem havido aqui alguns equívocos 

com a classificação de prédios como devolutos; -----------------------------------------------------------

------ Eu não sei o que é que a lei obriga. Naturalmente presumo que a câmara cumpra 

escrupulosamente a lei, mas penso que tem que haver, além da lei, se é que é feito de 

acordo com a lei, tem de haver aqui algum bom senso ministrado com a lei. Porque vieram-

me contar exemplos de pessoas que têm edifícios que, por exemplo, estavam alugados, 
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estavam em condições, estavam alugados a inquilinos, durante algum período de tempo, os 

inquilinos saíram, deixaram de ter inquilinos, andaram à procura de novos inquilinos, tiveram 

ali uns meses os apartamentos, ou as casas por alugar, naturalmente e, como é hábito 

nestas situações, põem-se abaixo os contratos da água e da luz, etc. e, pelo que me 

disseram, houve situações em que foram classificados como devolutos, edifícios, pelo 

simples facto – pelo menos foi assim que me contaram – de não terem contrato de água e 

de luz por exemplo, e as casas estavam em condições razoáveis, foram alugadas passado 

algum tempo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A câmara faz isso automaticamente? ------------------------------------------------------------------

------ Pelo simples facto de não ter contracto de água e de luz tornam um prédio 

automaticamente devoluto e vai majorar o IMI? ------------------------------------------------------------

----- Vai pagar muito mais IMI, ou isso deveria ser, como é a minha opinião, cumulativo com 

o facto do ter um edifício que está degradado, que está em risco, que está com mau 

aspecto, que está a pôr em causa a segurança pública, etc? ------------------------------------------

------ Se é só pela questão de não ter contracto de água e luz, eu penso que isso tem que 

ser revisto, porque há situações pontuais que devem ser salvaguardadas, como essa dos 

edifícios que estão por exemplo para alugar. ---------------------------------------------------------------

------ Uma outra questão que também me têm colocado nesta questão do IMI, não tem a ver 

com as majorações, mas tem a ver com uma questão que coloco ao Sr. Presidente da 

Câmara: uma pessoa que queira aproveitar para demolir, por exemplo, um prédio devoluto 

que há pouco aqui se falou num edifício devoluto, existe algum apoio da câmara no sentido 

de disponibilizar locais para colocar os aterros? -----------------------------------------------------------

------ A câmara tem alguma sugestão, alguma solução para os aterros, quando há 

demolições ou isso fica ao cuidado de cada um? ----------------------------------------------------------

------ Finalmente, sobre a derrama, vou votar contra, naturalmente, para mais uma vez se 

pôr a taxa no máximo e não se aproveitar o valor máximo do escalão que a lei permite para, 

para a questão da isenção, mas nem vou sequer falar mais sobre isso. Insultado já fui que 

chegue, na última assembleia, em que se falou sobre este assunto.” -------------------------------- 

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

Águeda e Borralha: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “Relativamente à questão da fiscalidade, eu li no jornal e penso que o município irá 

deixar de receber 5 milhões de euros do IMI e de IRS, portanto é muito dinheiro. ---------------

------ E a grande questão que se põe aqui, é que me parece em termos do IMI e do IRS e de 

todos os impostos a câmara está a substituir-se um bocado ao estado, ou seja: a câmara 

está a ajudar os seus munícipes por um elevado número de impostos que existem em 
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Lisboa. Concordo! Acho que esta é a política correcta, esta é a política que se deve seguir, é 

uma política de melhorar a qualidade de vida às pessoas e minorar este brutal choque de 

impostos que o país tem. É pena que seja à conta das reservas do município. -------------------

------ Quero dizer que é óbvio que tenho que aplaudir este esforço, mais um esforço que a 

câmara faz, ao substituir-se ao estado central que é uma coisa que começa já a ser 

recorrente e lamentável. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Espero que dentro de um mesito as coisas mudem, para que a câmara não tenha que 

fazer este esforço, para que não tenha que fazer este esforço substituindo-se ao governo 

central. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Águeda é um dos municípios que, em termos de competitividade fiscal, é dos 

melhores do país. Isto deve-se à boa gestão camarária; é importante realçar aqui! -------------

------ É um município amigo dos cidadãos, contrariamente ao estado central e portanto 

temos que nos regozijar com a atitude do município e isto é que faz o país mais cor-de-rosa 

e mais aprazível para as pessoas. Isso é que é importante! O município pensa no cidadão e 

na pessoa, na sua qualidade de vida e com as suas medidas lhes confere mais dignidade. --

------ Depois de ouvir o meu colega Jorge Oliveira a falar na questão do aumento da taxa do 

IMI para as casas devolutas, o que eu também sou a favor, mas Sr. Presidente da Câmara, 

eu acerca disso queria-lhe propor uma coisa, queria-lhe propor isto que é importante: nós 

sabemos que a habitação no país inteiro, a habitação no país inteiro, por força de um sem 

número de circunstâncias, está a entrar num processo de degradação muito acelerado 

exactamente também por a crise que vivemos por outras razões, pelo êxodo das famílias 

das zonas mais afastadas do litoral e que se deslocam pro litoral. Nós temos uma série de 

aldeias que hoje têm um aspecto feio, têm muitas casas degradadas e eu acho que uma das 

coisas que o município podia fazer, um investimento podia fazer e por isso também há 

pessoas que tinham algumas possibilidades económicas e que não têm, não tem 

possibilidade de pôr uma casa abaixo ou de fazer obras; era também uma limpeza que se 

poderia fazer no município, em casos comprovados ou não, de necessidade, o município 

ajudar a purgar um bocado as nossas, as nossas aldeias, de muitas casas que estão muito 

degradadas que criam mau aspeto, criam um mau ambiente que criam bicharada, que criam 

uma série de coisas que nem para a saúde pública são boas. -----------------------------------------

------ Portanto, hoje, uma política de pôr coisas abaixo, se calhar, é importante; se calhar 

neste momento é importante, porque a degradação é muito acentuada, porque temos uma 

serie de aldeias. Acho que era uma boa intervenção pública que se podia fazer no 

município: era ajudar essas pessoas e ao mesmo tempo dar um melhor aspecto às nossas 

aldeias e às nossas terras e se calhar, esta seria também uma forma, Sr. Presidente, de 
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podermos incentivar alguma actividade económica porque, se essa situação que é de certa 

maneira onerosa se for feita pelo município, se calhar há pessoas que podem 

eventualmente até começar a recuperar algumas casas e isso faz com que se venda 

cimento e tijolo, empresas de obras começarem a fazer casas e pode ser uma forma 

também de ajudar à economia local. É a minha perspectiva! Se calhar é um bocado 

filosófica demais, mas acho que se podia ganhar muito na qualidade de vida e na questão 

do ambiente e visual das nossas terras. ----------------------------------------------------------------------

------ Era uma proposta que eu lhe fazia, a câmara tem algumas máquinas, tem alguns 

meios e portanto não onerando também demais a Câmara Municipal, mas penso que se 

podia fazer isso e ficaríamos todos a ganhar.” -------------------------------------------------------------- 

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

de Baixo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “Também venho agora concordar com o que o colega Paulo Seara disse. E, 

efetivamente é uma das coisas que tem sido preocupação constante desde que estou na 

junta de freguesia; inclusive, estou a preparar um orçamento para enviar para a Câmara 

Municipal de Águeda, para um apoio voltar a colocar, e vou dizer, a décima terceira casa 

que vou demolir em Barrô desde que estou na junta. Por isso quero agradecer e pedir a 

intercepção do Sr. Presidente da Câmara junto do seu vereador para despachar com 

celeridade, porque ainda não pus nenhuma casa abaixo este ano e estou a ficar 

preocupado. Efetivamente algumas são mesmo porque estão muito feias e outras porque 

estão em cima da estrada e não conseguimos que a circulação de pessoas e automóveis 

seja melhorada. E isso se houver um plano integrado que nos ajude também na parte da 

colocação dos detritos, dos restos da construção que isso é uma das partes que fica cara, 

mandar para o vazadouro, e isso também era um bom apoio aliás dentro dessa política 

também já tenho um pedido nos termos do concelho vários sítios onde da própria junta 

tenha um local onde depositar estas coisas e os particulares ainda que pagando alguma 

coisa também o possam fazer. ----------------------------------------------------------------------------------

------Também queria, não está cá o Dr. Alberto Marques, também queria desta vez, também 

não vou falar da derrama, mas deixar apenas a nota de que ainda vai havendo empresários 

que pagam derrama para subsidiar a câmara em obras que, depois não são, no meu 

entender claro, as que deviam ser. E falo de algumas zonas industriais que podiam e 

deviam ter outras condições, com empresas que há demasiados anos pagam muitos 

impostos e não têm pelo menos o alcatrão que era importante.” -------------------------------------- 

------ Hilário Manuel Ferreira do Santos  – PSD: --------------------------------------------------------- 
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------ “Sr. Presidente é só para dizer que a câmara não se substitui ao estado. A câmara 

exerce as suas competências, o estado deu-lhe essa opção e a câmara exerce as suas 

competências. Fiquei foi com esta dúvida: segundo diz o Sr. Paulo Seara, esperemos que 

depois de outubro isto possa ser alterado. Está provavelmente a propor que depois de 

outubro à câmara que altere o IMI, será isso? Não sei o que é que pode ser alterado, porque 

se temos o IMI na taxa mínima, fiquei um bocado nesta dúvida: o que é que quer alterar 

depois de Outubro a nível da taxa do IMI. Naquilo que estamos aqui a discutir, se é zero 

provavelmente para alterar, quer subi-la. -------------------------------------------------------------------- 

------ Uma notinha simplesmente sobre uma das reduções que trazemos aqui, que tem a ver 

com o coeficiente familiar, portanto com o número de filhos. Recordo-me da assembleia de 

Belazaima, proposta feita pelo CDS, na câmara, no executivo, que tanta discussão deu em 

Belazaima. É uma medida aceite em todo o Portugal, a maior parte das câmaras já estão a 

começar a aderir a este projecto, câmaras socialista, estou-me a lembrar de Viana do 

Castelo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nós estamos no bom caminho, mas queria dizer que seria muito importante, Sr. 

Presidente, elaborarmos um plano a sério para esta área da natalidade e da juventude. É 

muito importante. Não depende de nós. É um assunto que depende do estado central, mas 

nós, nos municípios, também temos que nos preocupar com isto. Temos que encontrar uma 

solução para cativar os nossos jovens para terem filhos e cativar os nossos jovens para 

virem para o nosso concelho, com um conjunto de medidas que nós temos que tornar 

globais. Vamos tomando uma medidazinha aqui, outra medida ali, outra medida acolá e 

depois ninguém conhece a globalidade das medidas que nós temos de apoio e isso é 

fundamental. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Às vezes com pouco dinheiro e boa comunicação consegue-se muito mais do que com 

muito dinheiro e pouca comunicação. É fundamental pensarmos sobre isto! Eu darei 

simplesmente um pequeno exemplo, ainda agora recentemente esta semana as escolas 

abriram para o pré-escolar nalgumas extensões e estou-me recordar por exemplo aqui na 

escola das Chãs, crianças que vieram no primeiro dia e não tinham direito ao almoço. São 

pequenos pormenores que acontecem com falha daqui, com falha dacolá, mas que é 

fundamental que nós consigamos pôr isto tudo numa plataforma aonde a gente consiga 

discutir isto, onde apareçam novas ideias porque qualquer dia somos todos velhos não digo 

que estejamos aqui todos a discutir de velhos na assembleia, porque todos iremos embora 

mas seremos todos velhos em Portugal.” --------------------------------------------------------------------

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

Águeda e Borralha: -------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ “Quando ouvi o Eng. Hilário a dizer que queria vir falar, fiquei numa ansiedade terrível. 

Pensei que viesse dizer que concordava comigo outra vez, mas também era demais. ---------

------ Eng. Hilário, é óbvio que quando eu disse que depois do dia não sei quê de outubro, 

iria haver alterações, não tem a ver com o IMI, porque no IMI a Câmara de Águeda não 

pode baixar mais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O que há necessidade é que outro tipo de impostos baixem e que não haja uma brutal 

taxa de impostos sobre os cidadãos, que isso é do governo, e isso é que obriga a câmara 

municipal a disponibilizar do seu dinheiro para os cidadãos, para os auxiliar. Já que o estado 

esmifra dum lado, a câmara ajuda do outro. Era isso que eu queria! Que houvesse equilíbrio 

e que não houvesse necessidade da câmara diminuir a sua receita para fazer obra que é a 

sua grande competência, era nesse aspecto que eu estava a dizer que queria que 

acontecesse. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois, no Préstimo, a discussão sobre a história da natalidade. A história da 

natalidade é mais uma história destes pais; não é do nosso país, é da Europa. Esta história 

das políticas da natalidade é mais um fait divers político, que se inventou. Por exemplo: 

arranjamos um cheque na educação, resolve-se o problema da educação; um cheque de 

dentista e resolvemos os dentes; inventamos um cheque qualquer de natalidade e nascem 

crianças; não é assim! É que para nascerem crianças é necessário as pessoas terem 

condições de vida para quando preconizarem, o casal, o aparecimento de um novo ser 

terem dinheiro para o criar, dar educação para lhe dar de comer, para o vestir, para o calçar, 

para o educar, para o levar à saúde, ao hospital e por ai fora. E isso é que é a grande 

política de natalidade. É um país que dá condições de vida aos seus cidadãos, que faz com 

que eles andem tão felizes, tão felizes, que até chegam a procriar. ---------------------------------- 

------- O problema é quando nós pensamos muito mais como é que havemos de pagar a 

renda de casa, como é que havemos pagar isso, a pagar aquilo e não temos tempo para 

pensar em ter filhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------- Eu pedia só o seguinte, não tenho por hábito qualificar a intervenção dos meus 

colegas e dizer “não digas assim, não digas assado”; deixem-me falar à minha maneira. 

Esta é a minha maneira. Serão sempre os cidadãos que julgam a forma como eu falo. --------

------ Agora alguém que faz com que num país, o maior número de pessoas que são postas 

na rua, de casa, porque não têm a possibilidade de pagar renda, ou porque não têm 

possibilidade de cumprir com a sua obrigação com o banco, a quem pagam as casas 

estamos, estamos a bater o record; um país em que jovens licenciados, em números 

absolutamente incríveis, são encaminhados, tendo como destino o estrangeiro; pessoas que 

se deslocam à farmácia e têm que comprar só metade dos medicamentos porque não têm 
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dinheiro para os medicamentos todos, portanto um país que está a braços com esta 

situação gritante de dificuldades; de vermos o Sr. Cáritas a dizer-nos que isto é uma 

hecatombe já a senhora do banco da fome diz que não se pode comer carne todos os dias, 

depende da perspectiva; um país que se encontre neste estado em que os empresários têm 

dificuldade em ter dinheiro para comprar matéria-prima e poderem tornar-se mais 

competitivos; um país que transversalmente vive com dificuldades é sempre muito difícil 

haver uma resposta positiva na natalidade porque hoje não é como há muitos anos em que 

ter muitos filhos era sinal de riqueza. Hoje, Eng. Hilário, ter filhos, é um sinal de uma outra 

responsabilização, porque nós somos educados para que os nossos filhos tenham coisas 

que há muitos anos não eram exigíveis e a sociedade hoje obriga a isso. --------------------------

------ Portanto a política de natalidade de um país, é nós termos condições para viver nesse 

país, sermos felizes e termos condições para poder criar os nossos filhos. ------------------------

------ E aquilo que eu estou aqui a dizer é que o Sr. Presidente da Câmara, indevidamente, 

embora bem, está a criar condições para que as pessoas se fixem em Águeda abdicando de 

receitas que lhe davam muito jeito para fazer outro tipo de obras e outro tipo de obrigações 

que tem que ser, porque entende, tem a sensibilidade social de perceber a dificuldade dos 

seus concidadãos passam. E a isto chama-se politica social; isto chama-se uma política 

virada para o cidadão, isto chama-se uma política que habitualmente é tida pelos partidos 

mais socialistas. E, contrariamente, sempre que a direita está no governo, aumentam os 

impostos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E dizer o seguinte: é que no Préstimo foi dita uma coisa engraçada. Eu cheguei à 

conclusão que o CDS que é tão amigo, tão amigo, tão amigo das pessoas, no apoio à 

natalidade, dizendo que vai apoiar a natalidade, portanto dizendo que vai ajudar as pessoas 

faz o seguinte. Esta história do apoio à natalidade, desta forma de que toda gente é 

beneficiada com dez por cento se tiver um filho com 15% se tiver dois isto é que é 

populismo, alguém falou há bocado em populismo, isto é que é o verdadeiro e genuíno 

populismo, populismo que nos engana a todos.  -----------------------------------------------------------

------ Porque reparem numa coisa: se eu não tiver casa não pago IMI, não tenho benefício 

nenhum; se eu tiver uma casa cujo valor tributável são cinquenta mil euros, 10% se eu tenho 

um filho vale 50€, mas se eu tenho a infelicidade de ser pobre, muito pobre e ter uma casa 

de 500 mil euros, 10%; --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ou seja: estamos aqui todos a brincar! Isto é um imposto, que a forma como está feito, 

vai beneficiar aqueles que mais têm e reduz muito mais aqueles que mais têm do que 

aqueles que menos têm. Portanto, partindo sempre do pressuposto que somos todos iguais 

e que vamos ajudar todos, ajudamos sempre muito mais quem tem, e curiosamente quem 
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tem uma casa de valor tributável de IMI de 500 mil euros, esse não vai precisar de dinheiro 

para o leite, nem para isto, nem para aquilo e tem dinheiro para uma casa daquela 

dimensão tem dinheiro para o IMI e para muito mais. ----------------------------------------------------

------ Portanto aquilo que eu queria e esse é que é o problema entre a direita e a esquerda é 

no processo, que é a única diferença de caminhos Sr. professor Martins, na redistribuição da 

riqueza. É que a direita, dizendo sempre que redistribuir para todos por igual, redistribui 

sempre para os que mais têm; a esquerda costuma ser mais equitativa e costuma 

redistribuir mais para quem menos têm do que para quem mais tem. -------------------------------

------ E reparem numa coisa, batemos outro record esta semana: cinco ferraris e vinte 

Porches. Estamos mesmo no bom caminho! Estamos mesmo no bom caminho! -----------------

------ Há diferenças significativas entre um tipo de política e outra entre os caminhos, e entre 

quem os visa atingir. Essa é a grande diferença! ----------------------------------------------------------

------ E esta história, mais uma vez a troco de todos serem beneficiados, vai beneficiar muito 

mais quem tem, do quem não tem, porque quem não tiver casa, pode ter até cinquenta 

filhos que, benefício, não tem nenhum.” ----------------------------------------------------------------------    

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

------ “Congratulo-me pelas taxas desta câmara municipal que são das mais baixas dos 

arredores, no entanto há algo que me preocupa: a majoração da taxa do IMI, para prédios 

devolutos.  Isto porquê? Há pessoas neste concelho que apenas têm uma casa, muitas 

vezes uma pobreza encoberta da qual nós nos temos que ocupar. E a esses, eu gostaria 

que esta câmara municipal, que tem feito tanto pelo concelho, no que diz respeito às 

reduções de taxas e à compreensão dos problemas sociais, que tivesse em contas estas 

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

------ Se há aqueles que compraram casas, aqui em Águeda, e que as deixaram ao 

abandono ou para as venderem futuramente numa ocasião propícia e que as deixaram ao 

abandono são casos; há outros casos, em que a casa para eles é o único bem que têm e eu 

falo das casas devolutas. Para esses, eu pedia a especial atenção de os terem em conta, 

por favor, e que não seja tudo levado pela mesma medida. --------------------------------------------

------ Tenho a certeza que o meu pedido não ficará sem ser atendido.” ----------------------------- 

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

------ “Sr. Presidente: começo a ficar farto desta lengalenga do Partido Socialista e da parte 

da consciência social. A consciência social não é de esquerda nem é de direita. Isto tem a 

ver com a ética de cada um. -------------------------------------------------------------------------------------

----------- E esta lengalenga do Partido Socialista que tem uma grande consciência social e 

que a coligação e o PSD e o CDS tiveram que aplicar um conjunto de medidas e que 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 4/ setembro/2015  

56

efectivamente as pessoas sentiram isto muito no bolso, e que se fossem eles, enfim, tudo 

seria diferente, isto é tudo uma treta! Porque se tivermos que aplicar estas medidas, 

primeiro é preciso que as pessoas percebam isto, os mais desfavorecidos não foram 

afectados por essas medidas foi afectada a classe média foi afectada a classe superior 

nunca como no governo da coligação, se taxou os mais ricos como agora os taxamos, e não 

se taxou mais porque o tribunal constitucional não deixou, porque senão eram muito mais 

taxados sobre este efeito. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ E mais: se chagamos a este ponto, meus amigos, é por via de quem lá esteve e quem 

hoje saiu da prisão, é por via do Partido Socialista que deixou Portugal neste estado. ---------

------ Ainda há bocado vocês falaram sobre Aveiro que estava endividado; Aveiro estava 

endividado porque o Sr. Alberto Souto deixou cerca de 150 milhões de euros. Não foi 15 

milhões de euros de dívida; foi 150 para coligação foi isso que aconteceu. E este é que é o 

problema! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Temos que acabar com esta brincadeira dos valores e da consciência social, porque 

isso todos nós temos. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação à natalidade, amigo Paulo Seara, essa é uma visão que é não é correcta, 

porque há muito boa gente que tem posses e pode ter filhos, e não os tem. Não é por falta 

de dinheiro! Há muito boa gente que têm condições para ter filhos, o problema está em que 

a sociedade é absolutamente egoísta! Nós somos todos egoístas, nós pensamos em nós, 

nós não pensamos no nosso futuro! ---------------------------------------------------------------------------

------ É preciso mudar as mentalidades! ----------------------------------------------------------------------

------ Essa questão do dinheiro é evidente! Quem não tem condições tem um problema para 

ter filhos! É para isso que nós temos estar aqui! -----------------------------------------------------------

------ Agora é preciso mudar as mentalidades mais importante do que tudo!” ----------------------

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

------ “Sr. Presidente da Assembleia: o primeiro realce para a continuidade das propostas de 

baixas de impostos, em 308 municípios é certamente o município com menos impostos 

globais em todo o país, excluindo a derrama. ---------------------------------------------------------------

------ A questão dos valores e da ética e dos conteúdos existem e há diferença neles e isso 

tem os valores que nós temos, tem a ver com as políticas que tomamos e com as opções. --

------- E quando nós falamos em direita e esquerda não há mais direita e mais esquerda, 

mas há mudanças radicais nas formas de encarar e falamos por exemplo da derrama. --------

-------- Seria natural para impulsionar mais emprego, para impulsionar melhores empresas e 

portanto mais lucros e mais emprego, baixar a derrama. Seria normalíssimo! Pois, não é! 

Não é porque, quem baixa a derrama, não vai aplicar mais e mais emprego. Vai aplicar mais 
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e mais lucro para si. O tal princípio do privado! Não há nenhum privado que faça acção 

social. Todo o privado e, corretamente, faz ação de lucro; todo o privado faz a acção do 

lucro o que está correcto! E quando baixamos impostos, o privado investe, cria emprego, 

mas sempre com a perspectiva correcta de criar mais lucro. É assim! -------------------------------

------ E de tal maneira é assim que este partido que o Eng. Hilário há bocado falou, estes 

partidos que estiveram no poder nos últimos quatro anos, criaram a maior diferença entre 

pobres e ricos da Europa. Não é de Portugal. A maior diferença entre pobres e ricos foi 

criado em Portugal. 1º Lugar da Europa. Estamos em Portugal. --------------------------------------

------ Foi o que há bocado o Paulo Seara falou: que se venderam cinco Ferraris e vinte 

Porches por todos os gajos pobres aqui do país; foi essa política que criou isso e que criou o 

maior aumento do número de pobres nos últimos quatro anos. Atenção! Superior à Grécia. 

Estamos à frente da Grécia nisso. -----------------------------------------------------------------------------

------ Nas estatísticas, nos últimos quatro anos, estamos à frente na criação de pobres! 

Também estamos em primeiro nisso. Foi aí. ----------------------------------------------------------------

------Portanto, quando se faz isso, podem dizer que foi culpa do passado, que foi o 

memorando que o PSD quis, que assinou, que rubricou ou que disse que era o seu 

programa e que até iria fazer mais. Podem ter razão, podem não ter razão, mas quando se 

faz isso, pelas condições que tinham, que eram difíceis, estamos a discutir ideologia! Há 

diferenças abismais. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ E quando aparece, já aqui foi falado, aquela medida populista dos 20, 15, e 5 é 

simplesmente populismo. Quando se devolve a uma pessoa da classe média baixa 4 euros 

para alimentar os filhos por mês e se devolve a uma pessoa da classe média alta 60 euros 

para alimentar os filhos por mês. A diferença é que o filho da classe média alta certamente 

precisa de comer coisas mais caras, portanto isso é populismo e mais: é injustiça social. E 

porque é que é injustiça social não é porque haja uns 5 euros e outros 50. É que o dinheiro 

é de nós todos, da câmara, e que portanto a câmara deveria ser ao contrário é dada ao mais 

baixo 10 e ao mais alto 1. Deveria ser ao contrário, como tem sido nesta câmara; deveria 

apoiar os mais pobres! Não, essa medida, apoia as famílias com filhos e contra isso nada a 

dizer e apoio as famílias com mais rendimentos e isto é uma opção ideológica Sr. Eng. 

Hilário. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E o problema desta câmara é que esta a fazer isto com o dinheiro de nós todos. 

Deveria contribuir para o equilíbrio e vai contribuir para a diferença. Porque a partir do 

momento em que existe, vai ainda dar mais dinheiro ao mais rico, portanto vai contribuir 

ainda para uma maior diferença social. Portanto essa verba que da outra vez foi defendida 

pelo CDS e foi aprovada nesta assembleia, deveria ser, na minha opinião, canalizada essa 
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verba para apoios sociais e não para isso, porque os apoios sociais às famílias, das rendas 

por exemplo, podem produzir mais filhos que isso; os apoios sociais das rendas podem 

produzir mais que isso. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Era só para dizer que há diferenças! Esta medida favorece, em último caso, todos 

aqueles que têm filhos com casas e, dentro desses, os mais ricos. Tal como muitas dessas 

medidas do governo, como os cheques de ensino e os cheques de saúde, favorecem os 

mais ricos. Esta é a política deste governo. Vocês acham-na correta? Não é correta a 

política deste governo. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação à fiscalidade é lógico que apoiamos o executivo; é lógico que apoiamos 

também a manutenção da derrama, no principio de que, essa diferença dos mais ricos 

realmente contribuírem para todos os outros, é essencial porque a câmara tem gerido bem. 

Não é por acaso que tem 11 milhões de disponibilidade, com perto de 5 milhões e tal de 

divida, não é por acaso que tem esta disponibilidade, e nós acreditamos que irá continuar a 

gerir bem o produto dessa derrama que os empresários que têm lucro contribuem para um 

bem social comum.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Águeda e Borralha: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “O que eu penso que tem de acontecer em política, e que nesta assembleia de há uns 

tempos até esta parte se tem perdido um bocado, é quando nós perdemos um bocado a 

razão, ou quando não temos argumentação, vimos sempre aqui com uma capacidade 

intelectual acima da média. Que é dizer: você falou mal, você não disse nada de jeito! Ou 

vimos ofender. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu acho que politica e mesmo na assembleia municipal, seja onde quer que seja, é um 

ato de reflexão, de ideias, de discussão e troca de argumentos. --------------------------------------

----- Se o Sócrates está na cadeia, se o Sócrates saiu hoje, se o Vara é vigarista, se o 

BPN... etc., se o Sócrates saiu ou não da cadeia, é um problema do Sócrates e da justiça. 

Eu não tenho nada a ver com o Sócrates. Não tenho nada a ver com ninguém. ------------------

---------- Quando falei de direita e esquerda falei nas questões ideológicas; não estou aqui a 

falar de pessoas, estamos a falar de ideias, de caminhos e isso é que é a elevação na 

política. E não vir para aqui discutir, falar no Zé ou no Manel, nisto, naquilo e às duas por 

três, estamos a falar do que não devemos falar. Porque todos temos telhados de vidro e não 

convém andarmos aqui todos a atirar muitas pedras, porque às duas por três, levamos uma 

calhoada no nosso telhado, o que eu acho que não é interessante, porque depois lavamos a 

coisa para o plano pessoal e não há interesse nisso. Há interesse em discutir ideias, 

princípios, caminhos, ideologias, e termos divergências e esgrimirmos argumentos. ------------
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------ Continuarmos a vir aqui para falarmos de pessoas e não discutirmos argumentos, 

vimos aqui classificar a intervenção do outro, acho que não é forma de fazer politica e não 

contarão comigo para esse tipo de tretas.” ------------------------------------------------------------------

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

------ “Isto é muito simples e pode poupar muito tempo no futuro. -------------------------------------

------ Temos aqui os partidos, chamado arco governativo a picarem-se um ao outro. São dois 

galos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Têm que se convencer que o problema da natalidade, o problema que está a acontecer 

na Europa, por esse mundo, é preciso transformar o mundo, não é reforma-lo! ------------------

------ Já o Camões dizia que tudo é feito de mudança. ---------------------------------------------------

------ E vemos aqui dois partidos que defendem princípios muito semelhantes e que se 

ofendem. Eu na última sessão exaltei-me, não quis ofender ninguém, mas aqui há ofensas 

mais profundas na minha opinião. -----------------------------------------------------------------------------

------ O que importa é mudar, não é reformar. Porque se vamos reformando continuamos 

sempre neste estado de coisas.” -------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara  Municipal de Águeda  usa da palavra para resposta e 

esclarecimentos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ “Sobre as casas velhas, eu penso que se as juntas de freguesia fizerem esse 

levantamento, nós podemos articular aqui algumas medidas de acção, mas não podemos 

andar a fazer isto às pinguinhas também, certo? Porque, eu concordo que são situações 

difíceis de resolver, mas convém termos aqui alguma articulação e já fizemos isto com 

algumas freguesias; já colaboramos na demolição de algumas casas em várias freguesias. 

E estamos sempre disponíveis para fazer isto. -------------------------------------------------------------

------ Agora temos um problema dos aterros, porque nós, às vezes, quando fazemos 

transposições de leis, somos mais papistas do que o papa. Nós temos lutado, e eu tentei, 

mas para dizer a verdade, desisti porque as exigências que nos põem são enormes. Que 

era pormos aqui um local, onde pudéssemos depositar aterros, e depois trazíamos uma 

máquina que triturava tudo e estava resolvido, porque, os custos de transportar um camião 

de entulho para fora, são bastante elevados, muitos quilómetros são bastante elevados. -----

------ Portanto aquilo que nós queríamos era juntar num local e depois tratávamos a situação 

ali. Só que precisamos de legalizar este local como sendo um centro de trituração de 

detritos de construção, o que é uma trabalheira brutal que não faz o mínimo sentido. 

Portanto, aquilo a que estamos dispostos é a colaborar para seja mais fácil demolir estas 

casas velhas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Sobre os prédios devolutos e em ruínas nós tivemos uma atuação, já durante este ano 
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e tivemos alguns erros! Assumimos que tivemos alguns erros e que os corrigimos também. -

------ Não é fácil este trabalho de identificar os proprietários, porque embora seja um imposto 

municipal o IMI, a câmara não tem conhecimento de quem são os titulares das casas. E 

portanto temos um trabalho muito ingrato, muito difícil de fazer, de identificar todos os 

proprietários e por vezes cometemos erros. Dizem-nos que a casa é de fulano, e isto 

aconteceu, e a casa que nós identificamos com aquele número, efectivamente era da 

pessoa, só que era, a 10km, fora daquele local. E isto efetivamente aconteceu. -----------------

----- Corrigimos e vamos corrigir e vamos aperfeiçoar também o nosso modo de execução. 

Porquê? Porque do levantamento sistemático que estamos a fazer, temos detetado algumas 

casas que estão degradadas, onde moram pessoas. E aqui temos de ter uma ação no 

âmbito social, ajudar estas pessoas, se não têm capacidade a melhorar as suas casas. ------

------ E queremos começar a fazer este levantamento também, porque, está identificada 

como uma casa degradada, mas não lhes queremos aumentar o IMI, antes pelo contrário 

queremos dar-lhe melhores condições de vida. E vamos tentar entrar neste, detectar e 

trabalhar todos estes casos, não sei se poderá escapar um ou outro, mas vamos fazer este 

esforço. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Contamos também lançar um programa em que as pessoas que têm carências 

económicas possam aceder a tintas, para pintar as suas casas, pelo menos as fachadas das 

casas e possamos ter outra qualidade nas nossas aldeias e em todo o nosso edificado. ------

------ Temos aqui algumas acções pensadas, também, mas deixaremos para mais tarde 

porque entendemos que podem ser utilizados outros mecanismos, para ajudar as pessoas 

que tem mais dificuldades a recuperar o seu edificado. --------------------------------------------------

------ Quanto às empresas, nós já temos, não são todas, mas a grande maioria com alcatrão, 

temos algumas que ainda não, mas não sei se resolveremos todas, mas devemos ficar perto 

disso até daqui a dois anos. Contamos com isso! ---------------------------------------------------------

------ Agora, fico muito contente com aquilo que o Sr. Eng. Hilário diz, que nós, na realidade 

fazemos pouca publicidade e temos que melhorar. Umas vezes é comunicação outras vezes 

é publicidade, depende da altura em que é dito. E obviamente, queremos que as pessoas 

tomem conhecimento da carga fiscal que têm em Águeda, e da que têm nos concelhos 

vizinhos, porque, efetivamente existem diferenças grandes. -------------------------------------------

------ Também o Sr. Eng. Hilário Santos, referiu que havia crianças que não tinham direito a 

almoço. Aquilo que se passou, e eu tenho conhecimento deste caso, o agrupamento 

mandou-nos disse que tinha um nome, o nome que veio do agrupamento não correspondia 

à totalidade do nome, e houve aqui uma confusão, porque estava pedido para uma criança 

que era a mesma, mas houve uma troca de nomes e foi isso que aconteceu. É a informação 
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que eu tenho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E por isso também, e sobre a derrama, queria-vos dizer que aquilo que foi pago de 

derrama, o ano passado, não é suficiente para pagar os terrenos que comprámos este ano 

no Casarão. Nós compramos este ano no Casarão, mais de um milhão de euros de 

terrenos. Já ultrapassámos isso. Já ultrapassámos também, posso dizer que, naquela área 

do casarão, um milhão de metros quadrados de terrenos. Obviamente foi ao longo destes 

anos todos, mas ultrapassámos já um milhão de euros comprados naquela zona. E a 

derrama não chegou a um milhão de euros, embora tenha vindo a subir, não chegou. Por 

isso aquilo que nós apresentamos é um quadro equilibrado, na nossa prespetiva, que 

permite que as famílias, e não vou discutir aqui se os sistemas não são perfeitos, cabe-nos 

a nós aperfeiçoá-los, mas há alguns que não temos grandes possibilidades. ---------------------

------- Efectivamente quem tem casas mais valiosas tem mais redução do IMI, mas eu não 

consigo alterar os mecanismos que estão decretados pelo governo. É aquilo que nos 

permite. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Aquilo que nós queremos é que as famílias de Águeda tenham as melhores 

condições, possíveis de vida e se nós pudermos contribuirmos para isso, com esta proposta 

de fiscalidade que  pensamos, e como já foi aqui dito, é das mais baixas do pais; se tirarmos 

a derrama, é mesmo a mais baixa do país, porque não há possibilidade de baixar mais. ------

------ Agora, e para finalizar, há aqui um incentivo em sentido contrário, que é a penalização 

dos prédios velhos e degradados, porque queremos dar todas as condições de eles os 

recuperarem. E aquilo que temos é efectivamente, alguns que não querem saber daquilo 

que têm e que se pagarem pouco, melhor. ------------------------------------------------------------------

------ Iremos estar atentos para que aqueles que efectivamente necessitam, possam ter o 

apoio necessário.” --------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Não havendo mais inscrições para intervir acerca destes pontos da Ordem de 

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

Assembleia, aprovou a Proposta da Câmara Municipal de: ---------------------------------------------

------ Taxa Municipal de Direitos de Passagem, por maioria  com uma abstenção; ---------------

------ IRS – Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares, por unanimidade : --------------

------ IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis, fixação da taxa, por unanimidade ; ----------------

------ Majoração da taxa de IMI para prédios devolutos, por maioria  com um voto contra e 

uma abstenção; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Majoração da taxa de IMI para prédios degradados, por maioria,  com um voto contra e 

uma abstenção; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Derrama, por maioria , com dois votos contra e cinco abstenções. ----------------------------
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------ 3.6 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de atribuição de apoio à 

Junta de Freguesia de Aguada de Cima pela organização do evento “XVII aniversário de 

elevação de Aguada de Cima a Vila”; ------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

unanimidade  aprovou a Proposta da Câmara Municipal de atribuição de apoio à Junta de 

Freguesia de Aguada de Cima pela organização do eve nto “XVII aniversário de 

elevação de Aguada de Cima a Vila ”. -----------------------------------------------------------------------

------ 3.7 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de atribuição de apoio à 

União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba, pela organização do evento “Fim-

de-semana Radical”; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Neste ponto da ordem de trabalhos foram feitas as seguintes intervenções, que se 

transcrevem na íntegra: ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal  – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira: 

------ “Queria agradecer este tipo de apoio que a câmara Municipal dá às freguesias. Sem 

esse tipo de apoios muitos dos eventos que acontecem no concelho não se poderiam 

realizar, ou da forma como eles se têm realizado. --------------------------------------------------------

------ Queria também agradecer aqui a algumas juntas de freguesia que contribuíram para o 

evento, nomeadamente a Junta de Freguesia de Águeda e a Junta de Freguesia de 

Macinhata, cederam as suas carrinhas. ---------------------------------------------------------------------

------ Agradecer a presença do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-presidente, do Sr. 

Vereador Edson, do Sr. Vereador Miguel, do Sr. Wilson Gaio e de mais colegas que lá 

estiveram no fim-de-semana radical. Era só uma nota de agradecimento.” ------------------------

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

por unanimidade  aprovou a Proposta da Câmara Municipal de atribuição de apoio à 

União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôb a, pela organização do evento 

“Fim-de-semana Radical” . -------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.8 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para Autorização Prévia, de 

acordo com o artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro – Assunção de Compromissos 

Plurianuais; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Sobre este ponto o Sr. Presidente da Assembleia Municipal  refere, antes de propor 

o mesmo para discussão e aprovação, que no dia 3 de setembro foi recebido um ofício da 

Câmara Municipal, solicitando um aditamento à informação já disponibilizada sobre as 

despesas plurianuais, com um conjunto de informação adicional. Dispensando-se da leitura 
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do ofício bem como da relação de despesas, informa que este procedimento de inclusão, 

carece da autorização de pelo menos dois terços e, como tal, antes da discussão do ponto, 

solicita a autorização da Assembleia. ------------------------------------------------------------------------

------- Colocada a proposta de inclusão de informação para votação e aprovação foi a 

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

------ Neste ponto da ordem de trabalhos foram feitas as seguintes intervenções, que se 

transcrevem na íntegra: ------------------------------------------------------------------------------------------

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

de Baixo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- “Sr. Presidente, o senhor traz-nos aqui hoje um pedido para aprovação Assunção de 

Compromissos Plurianuais. Isto tem a ver com os investimentos na sequência do orçamento 

que temos em curso. Mas eu vim aqui, precisamente, porque eu vou votar contra e vou 

dizer-lhe porquê. Porque sei que dos 3 milhões de euros que colocou em orçamento, para 

pavimentações, penso que neste momento estarão 1 milhão e 300 mil euros a concurso e 

acho que não será suficiente para fazer o trabalho que deve ser feito no concelho e para a 

freguesia de Barrô e Aguada de Baixo, zero. Estão lá muitas obras contempladas, para todo 

o concelho, para Barrô, nada! Inclusive, não está cá o Sr. Vice-presidente, com o pelouro 

das obras públicas, inclusive uma parte do nosso protocolo é a drenagem e construção dos 

passeios numa rua que estava prometido, logo de seguida, ser pavimentada. Estamos a 

falar de uma rua que está num estado lastimável há mais de 10,12 anos. E outras, não 

estão contempladas nas próximas empreitadas de alcatrão. Para a freguesia de Barrô e 

Aguada de Baixo, nada! Isto, cumulativamente, que estamos a chegar ao meio deste 

mandato e em Barrô foi feita meia rua em alcatrão. Foi meia para nós e meia para Aguada 

de Cima, a rua da Litoprint, e mesmo nessa, não foi feita toda a intervenção que devia, na 

minha modesta opinião. ------------------------------------------------------------------------------------------

------- Portanto, eu gostaria que o Sr. Presidente me dissesse porque é que continua a não 

haver, neste caso, alcatrão para a freguesia de Barrô e Aguada de Baixo e eu seria um mau 

presidente se não viesse aqui hoje dizer isto, porque dentro de dias temos aí outro 

orçamento e vêm mais uma série de verbas e não são executadas obras, equitativamente 

pelo concelho. Eu estaria um mau presidente de junta se não viesse aqui alertar isto, 

publicamente. E alertar de viva voz para que isto seja falado. E tenho pena que esteja aqui 

o Sr. Vice-presidente porque gostava de lhe perguntar o andamento da situação, da parte 

dele também. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mas vou votar contra. Já nenhuma explicação me vai demover do meu voto contra, 

nesta matéria. Nesta e no futuro, tudo o que tenha a ver com investimentos. Claro, 
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enquanto não for regularizada a situação e houver o mínimo de equidade entre as onze 

freguesias do concelho.” -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal  – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira 

de Alcôba: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Quero dizer que me vou abster, pelo simples facto de nos protocolos dos transportes 

escolares, não há uma igualdade na distribuição das verbas. -----------------------------------------

------- Se nós repararmos, nos documentos que nos foram enviados, há freguesias que 

recebem sobre 12 meses, outras sobre 11 meses, eu recebo sobre 10 meses para 

fazermos basicamente o mesmo. E, portanto, deveria haver aqui alguma igualdade. Se é 

para receber a 12 meses é a 12 meses, se é a 11 é a 11, se é a 10, recebemos todos a 10. 

Agora haver freguesias a receber a 12, 11 e outras a 10, não me parece justo.” ----------------- 

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

de Baixo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Como é óbvio, o que eu disse aqui não está nesta documentação. Estou a falar de 

compromissos plurianuais, anuais, trienais. Eu votarei sistematicamente contra porque eu 

sei que não vou prejudicar a associação de Barrô e as escolas de Barrô, votando contra, 

porque de certeza que a Assembleia aprovará isto. Mas, como protesto e para que fique 

registado, hoje eu vou votar contra. E não é brincadeira! Não me estou a rir porque já 

passou o tempo de achar piada a este tipo de situações. -----------------------------------------------

------ Eu tenho pena de ter que vir aqui fazer isto. Porque, efetivamente estava convencido 

que, este ano, nos iam pavimentar duas ou três coisinhas. Dois ou três carros de mão de 

alcatrão para a União das Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, para sítios que já têm 

saneamento de há 10/12 anos para cima. Não estamos a pedir nada do saneamento que foi 

feito há 2 anos.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Eu venho aqui por duas razões. ------------------------------------------------------------------------

------ Porque quero pedir um esclarecimento ao Sr. Presidente da Câmara e porque 

concordo também com o que disse o Sr. Presidente da União Freguesias de Barrô e Aguada 

de Baixo. É que, para quem não saiba, a rua a que ele se estava a referir é a minha rua. -----

------ E é precisamente uma rua que há 20 anos está num estado lastimável. Eu nunca 

reclamei. Aliás, cheguei acerca de 20 anos a oferecer 100 contos ao Sr. ex. Presidente de 

junta falecido, mas ele entendeu que não devia lá fazer obras, teria as razões dele, 

obviamente, disse que não chegava, mas há 20 anos era muito dinheiro e era capar de ter 

chegado. E, agora, como não pedi nada a ninguém, fiquei extremamente satisfeito, quando 

vi chegar umas paletes e uns lancis, e o encarregado da junta e mais dois POC’ s e tenho 
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neste momento, na rua, uma série de paletes que já agora, pessoalmente queria pedir-lhe 

que não deixasse lá ficar as paletes, pelo menos no inverno. Ao menos mande o Sr. 

Presidente de Junta remover as paletes. ---------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Junta de Barrô tem alguma razão. De facto eu entendo e já aqui 

disse algumas vezes que quando se fazem planos e orçamentos nesta Câmara Municipal, 

devia haver o mínimo de obrigatoriedade, pelo menos moral, de os cumprir. ----------------------

------ Quando nós fazemos projeções de obras, é sinal de que temos a noção de que temos 

dinheiro, capacidade técnica e vontade para fazer esse tipo de obras. Quando nós metemos 

para um orçamento um determinado número de milhões de euros de valor e já sabemos 

antecipadamente que o nível de execução vai ficar muito aquém, isso é uma mentira 

pessoal e uma mentira política. E eu não creio que seja muito sério que se faça isso 

relativamente aos munícipes. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, era também este sinal de preocupação que eu queria deixar e pedia ao Sr. 

Presidente da Junta de Barrô que continue também a faltar às reuniões. Pode ser que, de 

alguma forma, consiga do Sr. Presidente uma obrita ou duas. Mas que se cumpra. Até ao 

final do ano ainda temos uns meses que, efetivamente se lance a concurso alguma coisa, 

porque o Sr. Presidente da Junta de Barrô tem razão. Meia estrada é muito pouco. ------------

----- Já agora, Sr. Presidente, a talho de foice, aproveitava para lhe lembrar uma coisa que 

lhe venho recorrentemente aqui lembrando, há muitos anos. Até já lhe prometi um leitão 

quando o Sr. cumprisse, mas ainda acho se vai embora sem comer o leitão. Estou a falar, 

como o Sr. sabe, da rotunda da Jamarcol. Sempre que vem o inverno é uma desgraça. E 

eu, mais uma vez, como escrevi já, na cidade tecnológica ao menos fazer um rasgo para 

resolver um problema que me parece que é nuclear naquela freguesia, eu espero que o Sr. 

Presidente não vá embora, até ao final do seu mandato, sem pelo menos, das duas uma: ou 

faça a rotunda da Jamarcol ou vá a Fátima a pé! ----------------------------------------------------------

----- Relativamente aos compromissos plurianuais, eu queria pedir-lhe aqui dois 

esclarecimentos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Era que me dissesse porque é que está a pedir 430 mil euros para aquisições de 

equipamentos; o que é que o Sr. pretende efetivamente comprar no futuro e quer esta 

autorização para quê? ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ E também perguntar-lhe porque é que a câmara precisa de admitir uma bióloga, ou 

uma técnica superior em biologia.” -----------------------------------------------------------------------------  

------ Paulo Jorge de Almeida Pereira – CDS : ------------------------------------------------------------

------ “Um pedido de esclarecimento rápido. Até nem sei se ao Sr. Presidente da Câmara ou 

senão mesmo à mesa. E o pedido de esclarecimento é se várias das propostas que se 
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encontram principalmente no 1º documento que nos foi enviado, não foram aprovadas em 

sede de executivo. E, a minha pergunta é se podemos receber essas propostas, uma vez 

que elas não foram aprovadas e se as podemos, assim sendo, votar. Que validade é que 

têm as propostas que não foram votadas em sede de executivo, se têm validade ou não.” ---  

------ O Sr. Presidente da Assembleia  Municipal  informa que o que estão a dar é uma 

autorização prévia à Câmara Municipal para assumir compromissos. São autorizações 

prévias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara  Municipal de Águeda  usa da palavra para resposta e 

esclarecimentos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Todas as despesas que vêm aqui não se podem consubstanciar estando aprovadas, 

ou não estando aprovadas pela câmara sem a aprovação da Assembleia. Umas estão 

aprovadas, outras não estão aprovadas. ---------------------------------------------------------------------

------ A deliberação pode existir. Agora, não pode ser executada a despesa sem autorização 

da Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Para efeitos de cabimentação, nós temos de ter autorização prévia da Assembleia para 

fazer essa operação. Certo? -------------------------------------------------------------------------------------

------ Temos aqui outras que têm verba já consignada no orçamento, mas não têm a 

plurianualidade e, como tal, têm de vir cá. -------------------------------------------------------------------

----- Por exemplo todas estas da área da Educação que tem a ver com pagamento de 

refeições etc., estamos aqui a fazer planeamento para pagar no próximo ano, até junho e 

que não estavam contempladas e agora têm de ser contempladas. ----------------------------------

------ Aquela verba de 400 mil euros, tanto quanto eu sei, é para o projeto dos tablets na 

educação. Não sei quanto é que vai custar, não custará tanto como isso, mas é a verba que 

foi inscrita no orçamento, pelos serviços. --------------------------------------------------------------------

------ Sobre a questão dos transportes, em que umas verbas são pagas a 12 messes, outras 

sobre 11 meses, e 10 meses, são negociadas com as juntas de freguesia. Tal como tivemos 

aqui um protocolo todo igual para as juntas de freguesia puseram contabilidade puseram 

tudo, e foi negociado para todos da mesma forma e cada um entendeu à sua maneira, aqui, 

não é isso que se passa. É negociado com as juntas de freguesia, de uma ou de outra 

forma. Portanto, nem sequer tem que ser harmonizado. Foi negociado assim, houve acordo 

das partes para ser feito dessa forma. ------------------------------------------------------------------------

------ Quanto às ruas de Barrô e às ruas que estão em plano e orçamento, o investimento 

que estava feito, lembro-me perfeitamente que tive ocasião de expor essa situação. Eram 

dois pacotes de obras, umas para serem executadas no próprio ano, outras para serem 

feitos projetos e executados no ano seguinte. Foi isso que foi aqui transmitido. Não posso 
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dar uma certeza, mas penso que é isto que está a ser feito. -------------------------------------------

------ Quanto a não ter sido feita nenhuma em Barrô, penso que no próximo pacote, de 

certeza que irão. De certeza que não há ruas em todas as freguesias em todos os pacotes. 

Estou convencido de que não existem. -----------------------------------------------------------------------

------ O concelho tem muitos quilómetros de estradas. Tentamos ir àquelas que estão em 

pior estado. Vamos paulatinamente tentando resolver este problema e espero ter 

oportunidade de fazer mais uns pacotes de estradas.” --------------------------------------------------- 

------ Hilário Santos : -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Eu só quero que me esclareçam. Não me custa nada votar favoravelmente, mas 

sabendo que estamos efetivamente a votar algo dentro da lei, porque o que estamos aqui a 

dizer é: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A Assembleia vai aprovar algo e a segui o executivo da Câmara vai-o chumbar e 

parece-me que não é bem assim. Aliás, a lei dos compromissos define o que é um 

compromisso. Os compromissos consideram-se assumidos quando é executada uma ação 

formal pela entidade como seja a emissão de uma ordem de compra, de encomenda, 

assinatura do contrato, acordo, protocolo, enfim! Quer dizer se já se assumiu isso por 

alguém, a Assembleia que ratifique. Mas não tenho a certeza disso. --------------------------------

----- Só quero que me garantam da parte do Sr. Presidente da Assembleia que não estamos 

a incorrer em nenhum erro e portanto o meu voto favorável será imediato.” -----------------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal esclarece que foram ouvidos os serviços 

jurídicos da Câmara Municipal até como forma de evitar a realização de outra Assembleia 

extraordinária, ainda em setembro para a resolução deste assunto, cuja opinião é que o 

parecer prévio seja dado porque sem ele nada se pode fazer, sendo esse o entendimento. -- 

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

de Baixo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “ Sr. Professor Martins: um passeio para ficar bem feito, leva o seu tempo. É preciso 

consolidar a caixa, compactar, apertar, regar, se calhar já se apercebeu que é o que temos 

andado a fazer. E o empreiteiro levou o material mais cedo do que o que devia. A seguir, 

vamos já acabar uns detalhes e colocar a areia e o pavimento. ---------------------------------------

------ Estamos a falar de investimentos e compromissos. E eu tenho um compromisso com a 

população e tenho um compromisso com a Câmara Municipal de Águeda porque fiz um 

protocolo para executar convenientemente um passeio. E, se o Sr. Professor Martins de 

alguma forma deixa aqui no ar que eu poderei não fazer o passeio, depois posso não 

receber a verba. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Para o Sr. Presidente, o repto dos próximos pacotes se virarem para a ponta sul do 

concelho: Barrô e Aguada de Baixo.” -------------------------------------------------------------------------   

------ O Sr. Presidente da Câmara  Municipal de Águeda  usa da palavra para resposta e 

esclarecimentos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Sobre a questão que foi levantada pelo Sr. Eng. Hilário Santos, aquilo que se está 

aqui a passar é, exatamente, aquilo que se passa com o Plano e Orçamento. Vêm cá 

intenções de adjudicação, até ao máximo daquele valor, naquelas condições. Não vêm cá 

esmiuçadas cada uma das operações. Essas operações depois são tratadas ao nível da 

câmara. Portanto, para mim, este processo é pacífico. --------------------------------------------------

------ O papel fiscalizador da Assembleia é no final, na prestação de contas. É autorizada 

uma determinada operação, se for plurianual, vem no Plano e Orçamento. Por exemplo, 

uma obra qualquer; a despesa não está aprovada pelo executivo, mas existe rubrica para 

essa despesa, não há aqui nenhuma revisão orçamental, nem alteração. Há só utilização 

daquele dinheiro que em vez de ser num ano é em dois anos. É isto que se passa. ------------

------ A lei dos compromissos, não tem quanto a mim, tanto a ver, na minha leitura, com a 

Assembleia. E, quando é efetuada, tem de se ver se nos três meses seguintes, existe 

cabimento ou não. Portanto, não tem de ir à Assembleia, depois. Já está aprovada.” ---------- 

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

------ “Sr. Presidente, uma pergunta e um exemplo prático. Estamos aqui a cabimentar para 

aquisição de equipamentos, 430 mil euros. Ou seja, esta Assembleia está a permitir-lhe que 

o Sr. utilize até junho de 2017 a verba de 430 mil euros para comprar tablets. Quando o Sr. 

fizer o negócio dos tablets vem à Assembleia para ser ratificado o negócio ou já não 

necessita de vir à Assembleia?” --------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara  Municipal de Águeda  usa da palavra para resposta: -----

------ “Já não precisa. Está a ser feito um concurso público porque depois, face á autorização 

prévia, para a assunção de um compromisso plurianual, tem cabimento orçamental e 

portanto foi autorizado, essa despesa plurianual, não vem cá. -----------------------------------------

------ O Sr. Professor António Martins refere que há outras situações em que, 

obrigatoriamente, não tem que levar a concurso público, podendo discricionariamente fazer 

o contrato, não tendo na mesma que vir a esta Assembleia. -------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Câmara  Municipal de Águeda retoma a palavra: ---------------------

------ “Desculpem lá: nenhuma despesa que está aí vem de novo a esta Assembleia. Estas 

despesas vêm cá agora porque não foram contempladas no orçamento inicial, como 

despesas plurianuais. Nós não sabemos à partida quantos contratos vamos fazer. Os 

contratos que fazemos por exemplo com as associações, nós sabemos que os vamos fazer 
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de uma forma plurianual, mas é um contrato com aquela associação que depois tem que vir 

cá.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

por maioria  com onze abstenções, aprovou a Proposta da Câmara Municipal para 

Autorização Prévia, de acordo com o artigo 6º da Le i 8/2012, de 21 de fevereiro – 

Assunção de Compromissos Plurianuais . ---------------------------------------------------------------

------ E nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, pela uma hora 

e trinta e oito minutos, do dia cinco de setembro de dois mil e quinze, 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. ---------------------------------------- 

 

 

 

 

O Presidente da Mesa: 
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