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ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

 

------ Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas, na Sede 

da União de Freguesias do Préstimo e de Macieira de  Alcôba, teve lugar a 2ª Sessão 

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

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

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

------ 2.1 – Apreciação da Informação Escrita do Exmo. 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 nº 2 do artigo 25º, da lei 75/2013 de 12 de setembro; 

------ 2.2 – Tomada de posse da Comissão Permanente de Economia e Finanças e da 

Comissão Permanente de Ambiente, Energia, Mobilidade, Urbanismo e Obras Municipais da 

Assembleia Municipal de Águeda; -----------------------------------------------------------------------------

------ 2.3 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para cooperação 

institucional com o Ministério da Justiça para a instalação dos Julgados de Paz no Município 

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

------ 2.4 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de alterações às normas de 

participação e exploração de espaços no evento Agitágueda;  ----------------------------------------

------ 2.5 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de regulamento de 

participação nos talentos Agitágueda;  ------------------------------------------------------------------------

------ 2.6 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de regulamento do 

Agitágueda Art Festival;  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ 2.7 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para concessão da 

exploração do edifício designado Espaço Cidade; ---------------------------------------------------------

------ 2.8 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para concessão de 

exploração e gestão do edifício da antiga Escola Primária de Macieira de Alcôba, para 

funcionar o Restaurante Típico; ---------------------------------------------------------------------------------

------ 2.9 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de apoio à União Freguesias 

Belazaima, Castanheira e Agadão, para a realização do evento Triologia Serrana;  -------------

------- 2.10 – Apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais, a 

respetiva avaliação e a apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do 

ano 2014; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ 2.11 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal da 1ª revisão orçamental 

das Grandes Opções do Plano e Orçamento; --------------------------------------------------------------

------ 2.12 – 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; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.13 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para redução da taxa de 

IMI em função do número de dependentes. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

------ Ana Patricia Vinhal de Matos Sanches – CDS; ------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

------ Hermínio Guapo – PS; -------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Compareceram igualmente à Sessão Ordinária, os seguintes Presidentes de Junta de 

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

------ 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; --

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

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

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

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

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

------ José Henrique Vidal Martins – União das Freguesias de Valongo do Vouga. --------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

------ Mário Dinis Figueiredo (PS) que foi substituído por Jorge Miguel Melo (PS); ---------------

------ Tiago Lavoura (PSD) que seria substituído por Brito Salvador o qual, tendo igualmente 

solicitado a sua substituição, foi substituído por João Carlos Coelho (PSD); -----------------------

------ Paulo Pereira (CDS) que foi substituído por Ana Patrícia Sanches (CDS); ------------------

------ Paulo Tomaz (PS) que seria substituído por Beatriz Paiva Fragoso, a qual tendo 

igualmente solicitado a sua substituição, foi substituída por Hermínio Guapo (PS); --------------

------ João Pedro Alvim Henrique Xavier – PJF de Valongo, que foi substituído por José 

Henrique Vidal Martins; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ Assembleia Municipal de Viseu,  moção sobre o combate à Corrupção. -------------------  

------ Centro Hospitalar do Baixo Vouga, início de funções do Conselho de Administração. 

Apresenta cumprimentos ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal e disponibiliza-se para 

se deslocar e participar numa sessão da Assembleia Municipal para prestar informações aos 

munícipes sobre a atividade do Centro Hospitalar do Baixo Vouga. Relativamente a esta 

posição, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal manifesta total abertura salientando a 

pertinência das informações que daí possam advir. -------------------------------------------------------

------ Tribunal de Contas , dirigido a todos os órgãos executivos e deliberativos das 

entidades contabilísticas do poder local designadamente: Câmaras Municipais, Juntas de 

Freguesia, Áreas Metropolitanas, Comunidades Intermunicipais, Associações de Freguesia, 

sobre a prestação eletrónica de contas das empresas locais, do exercício de 2014. Contas 

individuais dos municípios, faz freguesias e áreas metropolitanas, referindo prazos que 

terminam a 30 de abril, procedimentos de remessa, sanções perante o incumprimento, etc. - 

------ Junta de Freguesia de Aguada de Cima , pagamentos e recebimentos à data de 31 

de dezembro de 2014 bem como uma declaração relativa aos compromissos assumidos até 

31 de dezembro de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------

------ Associação de Municípios do Carvoeiro, prestação de contas. -----------------------------

------ Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, CPCJ de Águeda, relatório de 

atividades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Neste ponto o relatório foi apresentado pelo Sr. Presidente da CPCJ, Enf. Rui Branco, 

que fez a seguinte intervenção que se transcreve na íntegra: ------------------------------------------

------ “Venho aqui apresentar os dados relativos ao Relatório de Atividades da CPCJ relativo 

ao que foi o exercício do ano de 2014. -----------------------------------------------------------------------

------ Em números breves, só para dizer que no ano passado foram trabalhados 349 

processos dos quais 134 foram processos transitados do ano de 2013, foram instaurados 

210 processos, houve 157 novos processos, reabertos 53 processos e depois, remetidos de 

outras comissões para a Comissão de Águeda, 5 processos. Isto, em comparação com a 

atividade de 2013 houve um acréscimo de 11% ao nível da atividade. Só para frisar que os 

meios humanos eram os mesmos ou seja, houve um acréscimo do trabalho que foi pedido 

aos técnicos que estão a colaborar com a Comissão. ----------------------------------------------------

------ Relativamente às problemáticas mais sinalizadas, indo de encontro ao que tinha 

acontecido em 2013, a problemática mais sinalizada foi a questão da negligência, depois 

houve um acréscimo muito grande no âmbito dos modelos da problemática do 
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comportamento desviante e também a parte da violência doméstica, que teve um acréscimo 

muito grande, no nosso concelho, no ano passado. ------------------------------------------------------

------ Depois, as entidades que mais sinalizaram, mantendo a tendência, os 

estabelecimentos de ensino foram as entidades mais sinalizadoras durante o ano de 2014. 

Houve um acréscimo na 2ª entidade mais sinalizadora que foram as forças policiais, uma 

vez que começou a haver uma melhor articulação entre as forças policiais e a Comissão, 

seguido das IPSS, seguido dos pais em 4º lugar. É para refletir. Depois estabelecimentos de 

saúde em 3º. Outras sem informação são relativas à sinalização que são feitas de forma 

anónima que não entram em nenhuma das outras categorias. ----------------------------------------

------ Relativamente às medidas mais aplicadas, de promoção e proteção, foi em grande 

maioria, apoio junto dos pais, no fundo privilegia-se o trabalho com a família e tentar que a 

família depois consiga ter estratégias para conseguir dar resposta às situações de perigo e 

menorizá-las. Depois apoio junto dos familiares, acolhimento institucional apenas em 6 

situações, de confiança a pessoa idónea e depois o acolhimento familiar que ainda temos 

uma situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente às atividades desenvolvidas pela Comissão, além das atividades 

normais de funcionamento, as realizações das reuniões da Comissão Restrita e também das 

reuniões da Comissão Alargada. Aqui, fazer só uma pequena ressalva, realização do 

seminário anual, que acontece normalmente em setembro, às ações de prevenção dos 

maus-tratos que acontecem regularmente no mês de abril, no âmbito do mês da prevenção 

dos maus tratos e também têm sido sempre desenvolvidas pela comissão, foram no ano 

passado e este ano estiveram a decorrer até ontem, ontem acabou por ser o encerramento 

desse mês de trabalhos. Também referir que continuamos a ter atividade de estagiários na 

Comissão, nós colaboramos também com isso; falar um pouco das relações com a 

comunidade; verificou-se que a comunidade tem tido uma relação mais estreita e de 

colaboração com a Comissão e vice-versa. De referir o Ministério Público e as forças de 

segurança e que o ano passado foram realizadas algumas reuniões com estas entidades e 

a partir daí a articulação passou a ser mais eficaz; as IPSS que, pela possibilidade que 

deram de alguns técnicos, melhoraram a Comissão; o Ministério da Saúde, havendo reunião 

com o Diretor Hospitalar, que também fez com que começasse a haver mais sinalizações 

por parte da saúde; a Câmara Municipal de Águeda que tem disponibilizado os meios 

técnicos. Só para agradecer o facto de termos alterado a nossa residência, a nossa sede 

que agora é na rotunda do canhão, no antigo edifício do DIAP e agradecer a melhoria 

substancial das instalações e da condições de trabalho da CPCJ, já para não falar de todos 

os meios técnicos disponibilizados: informáticos, formação de técnicos e funcionários, 
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disponibilização de viaturas para as deslocações. ---------------------------------------------------------

------ Só para terem a noção de como é que as coisas estão este ano, nós este ano já 

abrimos 80 processos, além dos 128 que transitaram do ano passado, já trabalhámos este 

ano 208 processos. Ou seja, no início do ano em que pareceu que havia uma tendência 

para a diminuição de novos casos e novos processos, mas agora no final do 2º período com 

o abandono escolar e mais do absentismo do que do abandono, já estamos novamente na 

mesma rota e na mesma velocidade cruzeiro do ano passado. ----------------------------------------

------ Em números breves, era um pouco isto o que vos queria dizer.” ------------------------------- 

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

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

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

------ Silvia Dias , em representação de um grupo de Artesãos de Águeda: ------------------------

------ “Venho aqui apresentar uma questão, que embora seja do interesse particular também 

é do interesse geral de qualquer munícipe e também desta Assembleia e do Município. ------

------- Para não divagar, eu fiz um texto que acho que é melhor ler para não me perder: -------

------- Ex.mo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, agradecemos a oportunidade que nos 

foi concedida, de podermos colocar os nossos anseios, perante esta Assembleia. --------------

------ Somos um grupo de artesãos de Águeda e arredores, que se dedica de alguns anos a 

esta parte a trabalhar com artesanato. ------------------------------------------------------------------------

------ Temos trabalhado em várias feiras, não só em Águeda mas noutras cidades neste 

país, como: Coimbra, Aveiro, Oliveira de Azeméis, Gaia e outras, e felizmente com boa 

aceitação do mercado, pois procuramos primar pela qualidade. ---------------------------------------

------Nós, nos últimos anos, participávamos, em Águeda na feira do Cais das Laranjeiras, 

que se realizavam ao longo do ano e tinha expoente máximo no Agitágueda, a qual, com 

grande afluência das pessoas que permitia a divulgação e a criação de novos contactos, 

para os nossos produtos; -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Por motivos que nos são alheios, fomos informados em reunião realizada na Câmara 

de Águeda no dia 16 de abril, que não iria haver mais feiras ao ar livre e que não iria haver 

artesanato no Agitágueda, pelo menos nos moldes em que se vinha a fazer nos anos 

anteriores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Somos todas pessoas empreendedoras que apenas pretendem trabalhar de forma 

honesta e a única ajuda que pretendemos é a permissão da realização da feira, do Cais e 

também do artesanato no Agitágueda e a isenção das taxas da via pública ou da sua 

redução para um valor simbólico, isto porque se sabe que o artesanato não é rentável por si 

só e se tiver custos acrescidos na sua divulgação, mais difícil será. ---------------------------------
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------ Gostaríamos então que este caso fosse analisado e se possível, dada uma solução 

concreta que permita aos artesãos de Águeda continuar o seu trabalho que tem vindo a 

desenvolver; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gostaria também que no nosso conselho houvesse mais divulgação da Feira e dos 

eventos que se realizam. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Mais uma vez obrigada pela oportunidade que nos foi dada.” -----------------------------------

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

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

------ “Deixem-me fazer este parêntese e dar-vos conta da minha alegria de estar aqui neste 

sítio, ao qual me sinto bastante ligado pelas razões que todos conhecem e, efetivamente, 

olhar para uma plateia com tanta gente conhecida, no público, é reconfortante. ------------------

------ Relativamente a este assunto eu diria e não tenho muito a acrescentar, diria que a 

organização do Agitágueda está a tratar com a Associação dos Artesãos e, naturalmente 

será encontrada uma solução para este problema, mas presumo que a senhora que colocou 

o problema, sabe o ponto desta situação.” ------------------------------------------------------------------

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

------ De imediato o Sr. Presidente da Assembleia Municipal abre inscrições para o 

período de antes da ordem do dia, cujas intervenções dos inscritos se transcrevem na 

íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

de Alcôba: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Em primeiro lugar quero dar os parabéns ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

por fazer estas Assembleias Municipais descentralizadas. Esta é uma forma de que muitos 

munícipes possam assistir a uma Assembleia Municipal e é também uma forma de que os 

membros da Assembleia Municipal de Águeda possam conhecer a realidade das juntas de 

freguesia do nosso concelho. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Para que todos saibam, a Assembleia Municipal é o sítio onde se discute o futuro do 

nosso concelho. Neste mesmo local discutimos o futuro da freguesia; em Águeda discutimos 

o futuro do concelho. E o que nós estamos aqui a fazer hoje, para já estamos a fazer 

história, esta é a primeira sessão da Assembleia Municipal que está a decorrer na União de 

Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba e, portanto, é uma Assembleia Municipal 

histórica para todos nós. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ O facto dos membros da Assembleia Municipal poderem estar aqui hoje, no Préstimo e 

sobretudo durante o jantar que nós fizemos e o facto de virem aqui, faz com que todos vós 

acabem por conhecer uma realidade, que é uma realidade muito diferente daquelas que 
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vocês encontram noutras terras. A especificidade da nossa freguesia é uma especificidade 

muito diferente das vossas. Nós, aqui, procuramos não investir muito em obras de betão, em 

obras de concreto; nós, aqui, o nosso investimento, o investimento da nossa junta de 

freguesia é um investimento feito diretamente nas pessoas. -------------------------------------------

------ Se calhar, muitas vezes, cimentamos poucas valetas; se calhar não limpamos como 

deveríamos limpar, mas, em contra partida, nós fazemos serviços que mais nenhuma outra 

junta de freguesia, do nosso concelho, faz. Nós, aqui, depois do fecho da nossa extensão de 

saúde, onde até há pouco tempo atrás tínhamos uma médica que se deslocava aqui e com 

a ajuda do Sr. Vice-presidente da Câmara Municipal que também vinha aqui “fazer uma 

perninha” de vez em quando, já mesmo depois de ter ido para a Câmara Municipal, 

deparamo-nos com a ausência de serviços básicos de saúde na nossa freguesia. --------------

------ O que é que nós fizemos? Contratámos uma enfermeira. ----------------------------------------

------ Nós temos um posto de enfermagem em que a junta de freguesia paga todos os meses 

para que esta enfermeira vá a casa dos nossos munícipes prestar os serviços de saúde 

básicos. Temos também uma psicóloga que faz o acompanhamento dos mais idosos. Esta é 

uma freguesia muito envelhecida; infelizmente temos poucas crianças, mas temos muitos 

idosos. Muitos idosos que vivem sozinhos. Muitos idosos em que os filhos emigraram e que 

vivem sozinhos em casa e, nós temos uma psicóloga que faz o acompanhamento semanal 

de quem vive sozinho e faz relatórios semanais aos filhos desses mesmos idosos, que 

moram no Luxemburgo, no Brasil, em Lisboa, no Porto, mas fazemos esse tipo de relatórios. 

Fazemos os transportes dos idosos. Enquanto em muitas freguesias do nosso concelho 

existem transportes públicos, nós na nossa freguesia, infelizmente, não o temos. A distância 

é muito longa. Se tivermos em atenção, da Urgueira a Águeda é uma distância muito longa 

e não há transportes públicos. Se os nossos idosos tivessem que andar a pagar serviços de 

táxis para se deslocarem a Águeda, por cada serviço, pagariam 20€, 30€ ou 40€. Nós 

fazemos estes serviços às quartas e sextas-feiras; -------------------------------------------------------

------ Transportamos as nossas crianças também de forma gratuita. Temos duas carrinhas 

que a Câmara Municipal nos cedeu para fazer o transporte de alguns alunos. Pusemos 

estas carrinhas ao dispor de toda a população da freguesia, sobretudo dos mais idosos, 

nestes dias se podem deslocar a Águeda fazer as suas compras, irem à farmácia, ao centro 

de saúde, ao hospital, ou irem passear havendo lugar na nossa carrinha. -------------------------

------ Para conseguirmos manter a nossa escola, como somos uma freguesia com uma taxa 

de natalidade muito baixa, nós temos que ter um empenho muito grande em trazer crianças 

para cá. Temos crianças de Talhadas, de Valongo, da freguesia de Águeda e Borralha e nós 

vamos a essas freguesias buscar as crianças para conseguirmos sustentar a nossa escola 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30/abril/2015  

9

que nós temos em A-dos-Ferreiros. ---------------------------------------------------------------------------

------ Temos também, além da falta de saneamentos, somos a segunda maior freguesia do 

Concelho de Águeda e curiosamente, na nossa freguesia, não existe um único metro de 

saneamento básico. Temos 26 aldeias das quais apenas 4 têm água ao domicílio; são elas: 

o Préstimo, a Urgueira, A-dos-Ferreiros e o Ventoso. ----------------------------------------------------           

 ------ Portanto nós temos que fazer muito mais do que qualquer outra freguesia no nosso 

Concelho porque são 22 aldeias que não têm água. E muitas vezes perguntam-nos onde é 

que andam os funcionários da junta e eles andam no meio do monte. Vejo aqui o Sr. Portela 

que ó chefe da nossa equipa de trabalhadores, fico contente por vê-lo aqui, ele acaba por 

sentir um pouco o que eu estou a falar. Muitas vezes perguntam-nos onde é que andam os 

funcionários da junta e eles andam no meio dos montes a fazerem algo que não é da sua 

competência. Quem quiser ver quais são as competências de uma junta de freguesia, deve 

ver a Lei n.º 75/2013 para ver quais são as competências de uma junta de freguesia. Aquilo 

que nós fazemos aqui na União das Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba é tudo 

aquilo que não diz na Lei n.º75. --------------------------------------------------------------------------------

------- Nós levamos água, nós fazemos transportes para o Centro de saúde e, portanto, 

gostaria que os membros desta Assembleia Municipal e que o executivo desta Câmara 

Municipal, fizessem um pouco mais de atenção do que a habitual, sobretudo com a 

população rural do nosso concelho. ---------------------------------------------------------------------------

------ Temos também, para desenvolver o turismo na nossa freguesia, uma técnica 

licenciada em turismo. Porque se nós não conseguirmos cada vez mais gente a morar na 

nossa freguesia nós temos que conseguir cativar cada vez mais as pessoas que vêm de 

fora à nossa freguesia, pelo menos passar os fins-de-semana, pelo menos para que, 

sobretudo os nossos idosos, sintam a companhia, pelo menos aos fins-de-semana, pessoas 

de fora, pessoas que tragam alegria à nossa freguesia. -------------------------------------------------

------ Relativamente á falta de água e à falta de saneamento, eu gostaria de propor ao 

executivo da Câmara Municipal que tivessem em atenção as dificuldades que nós passamos 

aqui na nossa freguesia e que isentasse, pelo menos uma vez por ano, a taxa da limpeza 

das fossas céticas às nossas povoações, até como forma de compensá-los por essa falta de 

um bem de primeira necessidade, que é a água. ----------------------------------------------------------

------ Terminando, agradeço uma vez mais ao Sr. Presidente desta Assembleia Municipal, 

aos funcionários desta autarquia, aos Srs. Membros da Assembleia e à nossa 1ª Secretária 

que hoje esteve aqui toda a tarde a ajudar para que fosse possível que esta assembleia se 

realizasse aqui. A princípio disseram-nos que a sala era pequena e, aquilo que eu disse é 

que esta sala é quase como o coração de mãe em que tem sempre lugar para mais um. E 
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hoje, nota-se que a nossa sala encheu e é com muito gosto que vejo sobretudo a população 

da freguesia que se não fosse a descentralização destas assembleias municipais, se calhar 

nunca teriam oportunidade de assistir hoje e como é que de facto os políticos que somos 

nós todos, discutimos assuntos que são tão importantes para o nosso concelho. ----------------

------ A todos muito obrigada por terem vindo, espero vê-los também nas assembleias de 

freguesia, nas sessões de junta porque aquilo que têm a dizer-nos é sempre muito 

importante.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Em primeiro lugar agradecer a receção com que nos receberam; esplêndido jantar. 

Muito obrigado! ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eram só duas palavras muito rápidas para agradecer à Câmara Municipal o 

asfaltamento das três ruas de Fermentelos que desde o ano de 2013 esperávamos que 

estivessem asfaltadas. A repavimentação já foi feita, estão agora a terminar, portanto o meu 

agradecimento por esse facto. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Mas queria colocar uma questão, estas obras já se referiam a 2013 e se este ano de 

2015 teremos algumas obras nesse sentido, como já conversámos de algumas ruas, que 

têm extrema necessidade e com o qual somos confrontados quase todos os dias no estado 

em que elas se encontram. Portanto, era essa a questão que eu queria aqui colocar e pedir-

lhe que efetivamente que, dentro do possível e o que eu tenho dito é que a câmara não 

pode chegar a tudo e a todos, mas dentro das possibilidades, olhassem para as nossas 

necessidades.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Um cumprimento muito especial a esta população do Préstimo e Macieira de Alcôba 

na pessoa do Sr. Presidende da União de Freguesias e um obrigado muito especial pela 

forma afável com que nos recebeu e nos esta a receber aqui hoje. ----------------------------------

------ Começo esta minha intervenção, pegando um pouco no assunto que foi focado pelo Sr. 

Presidente de Junta de Fermentelos e que tem a ver com a questão da pavimentação. -------

------ Efetivamente foi anunciado há pouco tempo e saiu nos jornais, uma série de 

pavimentações um pouco por todo o concelho de forma fazeada, naturalmente, 

correspondendo às expetativas das populações, no seguimento das obras de saneamento 

básico e da extensão da rede de águas, a questão que eu coloco tambem em jeito de 

informação, prende-se com a questão das infraestruturas associadas à pavimentação 

desses arruamentos. É importante que esses concursos sejam abertos para a pavimentação 

desses arruamentos por todo o concelho, esteja devidamente prevista a questão das infra-

estruturas, nomeadamente no que diz respeito à questão das águas fluvuiais. Que, se não 
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forem naturalmente salvaguardadas nesta fase, no futuro para resolver esses problemas 

poderão causar dissabores que naturalmente implicarão outro tipo de trabalhos com outro 

tipo de recursos que poderão ser gastos e que esta é a altura  certa para resolver esses 

problemas, alguns deles bastantes graves. Eu conheço pelo menos um e o Sr. Vice-

presidente sabe exatamente do que estamos a falar, mas eu falo de uma maneira geral. 

Naturalmente, estarmos atentos a esta situação. Esta era uma observação. ----------------------

------ Agora uma questão muito concreta, tem a ver com a questão do saneamento básico. 

As obras, em vários locais do nosso concelho já estão terminadas há bastante tempo é uma 

ânsia da população fazer a ligação, saber quando é que a ligação à rede de saneamento vai 

acontecer porque geralmente as pessoas, depois das empreitadas de construção das redes 

de saneamento, fizeram já a reparação para ligar à própria rede e neste momento esperam 

ansiosamente , porque isso aconteça. A questão que eu queria colocar era se a câmara tem 

alguma informação sobre os timings em que isso poderá ou irá acontecer e naturalmente, 

também saber o que a câmara poderá fazer em termos de pressão sobre a AdRA para que 

realmente esse procedimento seja acelarado porque é uma ânsia, mesmo das populações. -

----- Por fim, uma outra questão, que tem a ver com a questão da cobrança do IMI que, 

curiosamente, termina hoje o prazo para o pagamento voluntário do IMI. --------------------------

------ Nos últimos tempos fomos, eu em especial, em virtude da atividade profissional que 

exerço, confrontados com uma série de situações que tem a ver precisamente com a 

questão do IMI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em setembro do ano passado foi aprovado na Assembleia Minicipal uma deliberação 

que majorava a questão do pagamento do IMI, em caso de prédios devolutos e degradados, 

se não me falha a memória. O que aconteceu, foi que neste início de ano, nomeadamente 

fevereiro/março, quando começaram a surgir as notas de liquidação do IMI, várias pessoas  

foram confrontadas com situações anormais para elas, que era aquela questão da 

majoração. E não percebiam porquê. Efetivamente, depois começaram a perceber, porque à 

medida que iam perguntando, sabendo, na repartição de finanças, junto de profissionais de 

Direito e o que acontecia, era que os prédios estavam a ser considerados prédios devolutos 

ou estavam a ser considerados prédios degradados. Ora isso, as pessoas acharam 

estranho e naturalmente com razão, não foram informados da classificação dos prédios 

como devolutos. Naturalmente, isso é um procedimento que ultrapassa aquilo que a 

legislação dispõe sobre isso, que obriga a entidade que classifica os prédios como tal, neste 

caso o município, a notificar primeiro o sugeito passivo do imposto para se poder defender. 

Até pode dizer umam grande barbaridade, mas tem o direito de se defender exercer a 

audição prévia, para depois a câmara classificar como prédio devoluto.   Até aqui trata-se de 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30/abril/2015  

12

uma questão de puro formalismo, mas que ganha contornos mais complicados quando há 

situações mais dramáticas em que prédios que constituem a própria habitação permanente 

da pessoa foi considerada prédio devoluto. Não sei como, mas isso aconteceu em algumas 

situações, um pouco pelo nosso concelho. Isso não devia acontecer, mas aconteceu. Não 

vale a pena estarmos aqui a encontrar justificações. O que é mais importante é resolver esta 

questão rapidamente. Porquê? Porque estamos a falar em situações de liquidações de IMI 

que chegam aos 800 euros. O IMI, e isto é uma opinião pessoal, mas que eu sei que é 

partilhada por muitas pessoas com quem eu tive a oportunidade de comentar isto, o IMI é 

um imposto e os impostos nós pagamos a contra gosto, é natural. O IMI penso que ainda 

pior porque estamos  a falar do imposto que incide sobre um património, nomeadamente as 

nossas casas, que nós construimos com o nosso sangue, suor e lágrimas, que estamos 

muitas vezes a pagar ao banco e, a cobrança do IMI ainda vem agravar mais a nossa 

situação. Portanto, é importante e o que eu queria perceber era porque é que a câmara 

poderá tentar fazer para ajudar a resolver este problema porque há situações um pouco 

dramáticas, de valores assombrosos. -------------------------------------------------------------------------

------ Se já fez alguma coisa nomeadamente junto da Direção-Geral dos Impostos, porque as 

cobranças de IMI são emitidas centralmente pela Direção Geral  e era importante nós 

percebermos isso, porque para além do que os contribuites, os sujeitos passivos do imposto 

podem exercer, nomeadamente através das reclamações graciosas, que já estão a ser 

feitas, e o papel que o município pode ter para ajudar a resolver este problema que, ao fim e 

ao cabo foi criado pelo município. Mais importante do que andarmos aqui a fazer, é perceber 

o que pode ser feito para contornar este problema que afeta ainda um número significativo 

de pessoas. além de que, pelo que me foi dado perceber, esta situação ocorreu ainda numa 

parte do município. Não sei se é verdade ou não, se foi, a mim parece-me que que não é 

correto. Parece-me a mim que cria aqui uma certa situação de injustiça fiscal porque este 

trabalho foi feito numa parte do município, numas freguesias, noutras não, portanta, era 

também isto que eu queria perceber.” ------------------------------------------------------------------------

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

------ “Primeiro queria agradecer a receção muito calorosa que tivemos e o excelente jantar. 

Venho aqui falar por um imperativo de consciência e não vejo se calhar melhor local para 

falar do que aqui na Freguesia do Préstimo e de Macieira de Alcôba que tem uma mancha 

florestal tão grande. E o problema, dessas manchas florestais, são os fogos florestais. 

Combater um fogo florestal é uma coisa dinâmica. Nós nunca conseguimos ganhar a guerra, 

mas temos a obrigação de os combater sempre que eles surgem. É na prevenção que está 

efetivamente o principal combate. Espero e julgo que a câmara tem tentado a agir da melhor 
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maneira, mas eu venho sobretudo, aqui neste momento, e na sequência de um fogo 

devastador que houve no final de março, princípio de abril deste ano que consumiu cerca de 

1.500 hectares, cerca de 50 hectares na minha freguesia, em Macinhata do Vouga e que 

não consumiu mais precisamente pela intervenção sobretudo dos bombeiros, da proteção 

civil. Do município de Águeda, que tiveram uma intervenção valorosa, rápida e eficaz que 

fez com que o fogo, sobretudo na minha freguesia, fosse dominado com grande eficácia. Eu 

estive lá. Estive com os bombeiros e com a proteção civil. Num sábado às 4 horas da 

manhã ainda lá andava uma máquina a precaver aquilo que poderia acontecer no dia a 

seguir. Vi o esforço daquela gente, no combate ao fogo florestal. -------------------------------------

------ Eu venho aqui, sobretudo, fazer um agradecimento aos Bombeiros e à Proteção Civil 

do Município de Águeda.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presidente da Câmara Municipal, Jorge Henriques Fer nandes de Almeida , para 

resposta e esclarecimentos às questões colocadas: ------------------------------------------------------

------ “Pegando nas palavras do Sr. Presidente da União das Freguesias de Préstimo e 

Macieira de Alcôba, e quando ele fala nesta ruralidade que aqui se vai sentindo neste 

conjunto de freguesias e nomeadamente nos serviços de saúde, eu sou testemunha porque 

como bem sabem a minha experiência profissional a nível da saúde e sobretudo a nível 

hospitalar era significativa e também tive alguns trabalhos no Centro de Saúde e se houve 

sítio onde eu me senti plenamente recompensado em termos de reconhecimento que eu 

próprio sentia pelo meu trabalho, foi exatamente aqui no Préstimo. ----------------------------------

------ Tentámos resistir até ao limite do quase impossível para mantermos este posto médico 

aberto e a funcionar porque efetivamente as pessoas que gerem que estão lá longe e têm 

esta ideia de centralizar as coisas e que acabam com os serviços não têm a mínima noção 

da validade que têm estes serviços de proximidade sobretudo para populações tão isoladas 

e em alguns casos estão sozinhas. Corroboro inteiramente. É um lamento. -----------------------

------ Esperamos que algum dia possamos emendar a mão através dos serviços centrais e 

que efetivamente estes serviços possam voltar de alguma forma, porque é aqui que se 

mede a humanidade no seu esplendor maior. Relativamente a estas questões todas e da 

sensibilidade que temos para isto, ela atualmente tem sido expressa. A própria câmara tem 

investido fortemente no sentido de chamar pessoas a estas freguesias. A aldeia de Macieira 

de Alcôba é um exemplo do investimento que a câmara lá tem vindo a fazer. O próprio 

sentimento e a minha homenagem, na altura ao empenho e compreensão dos presidentes 

de junta de então, quando foi possível colocarmos nesta e noutras freguesias do nosso 

concelho as tais carrinhas que a câmara comprou e que agora se revelam tão úteis para 
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alem desta questão dos serviços de apoio às escolas e ao transporte dos alunos. Esta união 

de freguesias, que agora é uma só, usa plenamente esses meios que tem ao dispor, em prol 

das populações. Os meus parabéns por causa disso. ----------------------------------------------------

------ Relativamente aquela proposta que fez das isenções, não sei o que é que a câmara 

pode isentar porque nós não cobramos nada nem prestamos esse serviço. O apoio eventual 

em algumas situações, porque não? Acho que sim! Que podemos pensar e em algumas 

circunstâncias podemos apoiar. Algumas coisas dessas já temos feito pontualmente e se 

quisermos fazer uma coisa mais consertada, acho que sim. -------------------------------------------

------ Relativamente ao Sr. Presidente da Junta de Fermentelos, não tem nada que 

agradecer, bem pelo contrário. Nós andamos a fazer um conjunto de pavimentações muito 

significativo, um pouco por todo o concelho e temos mais na calha para serem feitas e 

Fermentelos não é excepção. Aliás, este atraso de 2013 para 2015 é motivado por duas 

razões muito simples e que eu explico muito rapidamente: nestas ruas era preciso substituir 

uma rede de água. A AdRA comprometeu-se connosco em termos protocolares, mas depois 

assumimos nós para depois haver outro tipo de compensação e portanto demorou todo este 

tempo. Depois temos uma outra coisa nestas obras que é um tempo novo admirável e 

esquisito que é o seguinte: não nos basta ter dinheiro para fazer as obras; é preciso que os 

empreiteiros estejam em condições para as fazer e há por aí muitos que nos causam 

grandes complicações, mas estamos determinados e estamos convencidos que em breve 

haverá mais alcatrão em Fermentelos e noutras freguesias. Eu diria um pouco por todas e 

também no Préstimo. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Dr. João Coelho falou na questão das ruas. Sei exatamente ao que é que se estava 

a referir. Só para lhe dizer que ainda na semana passada estive com a Eng.ª Manuela Pato 

e com a Eng.ª Isabel, no local, porque temos o caderno de encargos completo, ver só se 

não faltava nada, se não havia nada ali que estivesse a escapar e está lançado neste 

momento o concurso de pavimentação daquela rua; estamos a falar das ruas envolvente ao 

Arco-Íris em Paradela, Espinhel e, naturalmente que vamos tentando dentro das limitações 

que existem que em termos de aguas de redes pluviais estão muito curtas, no nosso 

concelho e vamos fazendo aquilo que nos vai sendo possível. ----------------------------------------

------ Relativamente às ligações à rede de saneamento, a AdRA, logo que estejam reunidas 

as condições entra em contacto e notifica ou passa uma circular pelas populações. Eu sei 

que numa área onde recentemente houve obras, já está a acontecer. Naquela zona não 

sabia exatamente, mas, também, o empreiteiro que andou ali deixou alguns problemas. ------

------ Relativamente à questão do IMI, a majoração é de 200% para as casas em ruínas e 

devolutas. Portanto, alguém que vive e que não tem, não é bem assim; tem 30% no caso de 
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serem degradadas. Uma nota: em Águeda o IMI tem as taxas mínimas possíveis, como toda 

a gente sabe. E aliás, essas taxas foram aprovadas em reunião de Câmara Municipal e 

naturalmente na Assembleia Municipal, tal e qual como as majorações. Qualquer questão 

que surja e que as pessoas achem que efetivamente não está bem, eu recomendo que na 

Repartição de Finanças façam a sua reclamação para que cada caso seja verificado. ---------

------ Uma nota que é preciso, e para nós percebermos o conceito, há um conjunto de casas 

e de bens que estão absolutamente degradadas e que dão cabo das nossas localidades, 

porque as pessoas muitas abandonaram aquilo que é seu e não tanto aqueles que vivem 

nas casas que certamente precisarão de outro tipo de ajuda e se estão a ter 200%, aí há 

algum engano, com toda a certeza. ---------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente ao Sr. Presidente da Junta de Macinhata, agradecer a parte que nos 

toca no tal “obrigado” que nos deixa, mas de referir que também o lá vi a si e afinal de 

contas isto é um trabalho de equipa e felizmente acontece assim por todo o concelho.” -------

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

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

------ “Permitam-me que quebre as regras do protocolo, cumprimentando todas as pessoas, 

na pessoa do Sr. Presidente da União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba. 

Efetivamente, eu tenho que o fazer, é um dever porque é o meu colega e, apesar das 

dificuldades dele não serem precisamente as que nós temos, algumas são comuns, nós 

percebemos que ele deixa o seu trabalho, a sua família e os seus amigos para diariamente 

andar a pedir para os outros. Parabéns pelo trabalho que desenvolve, que eu sei que é 

grande! Diferente do nosso, mas grande! Nem vale a pena falar do jantar; na serra somos 

sempre muito bem recebidos. Tenho o prazer de, desde muito miúdo conhecer algumas 

destas zonas e sempre fui bem recebido. --------------------------------------------------------------------

------ Passando ao que me traz aqui hoje, tinha aqui três pequenos pontos, dirigindo-me ao 

Sr. Vice-Presidente, uma vez que o nosso presidente não está presente, queria-lhe apelar, 

pois estamos praticamente a chegar a meio do mandato, hoje vamos aqui discutir, votar, 

quem sabe aprovar as contas do ano anterior. Pela leitura que fiz, vejo que há alguma folga 

e quero dizer-lhe que devo levar esta ideia ao executivo que o dinheiro no banco, hoje, não 

dá juros que justifiquem estar lá parado. Pense na serra! Pense na zona mais ribeirinha! 

Pense no concelho como um todo! Aproveite este segundo trecho do mandato para distribuir 

equitativamente pela zona do concelho que bem precisa: pavimentações e aquelas coisas 

que toda a gente precisa no dia-a-dia. O que eu lhe digo a si e a várias pessoas porque nós 

precisamos de ter as coisas arranjadas e asseadas. -----------------------------------------------------

------ Trago também aqui um assunto da minha freguesia atual, que me preocupa, coisas 
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que eu vou tendo como minhas porque apesar de eu ser de Barrô, hoje eu sou de Barrô e 

de Aguada de Baixo. E, há um assunto que me preocupa e eu não consigo pela força que 

uma junta tem, influenciar positivamente. E vou aproveitar palavras que disse há pouco, 

para caraterizar esta situação. Estou a falar da ETAR de Aguada de Cima e que está junto a 

Aguada de Baixo e, como toda a gente sabe ou quem conhece a área, não está em 

condições e o emissário vai parar à Pateira de Fermentelos, como o meu colega me disse 

há dias, e aquilo não está bem. Eu sei que eles fizeram um concurso, que hoje é admirável 

uma empresa ganhar um concurso e depois negar-se a executá-lo, mas o concurso já tem 

mais de um ano e o problema subsiste. Vamos entrar no Verão e aquilo é um problema 

muito grave. Pedia a interferência da câmara, a pressão muito alta, porque nós sabemos 

que aquela é uma situação que, além de tudo, de legalidade duvidosa. Pedia-lhe 

encarecidamente e em nome da população, especialmente da Landiosa para tomar atenção 

a este assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Despedia-me com um convite a todos os presentes para o programa do Barrô Mexe-te  

que vai começar este fim-de-semana e se estende por quase todo o mês de Maio. Como 

alguns já tiveram oportunidade de ver, é um programa que põe toda a gente a mexer, como 

o nome diz isso e que é bastante eclético, tem bastantes atividades e nós temos todo o 

prazer em tentar rivalizar com a serra esta capacidade de receber com a simpatia que eles 

têm.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

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

------ “A assembleia de hoje tem uma ordem de trabalhos muito longa e eu vou tentar ser 

muito breve, além de ter pouco tempo pelo regimento, vou tentar ser breve e, tal como os 

meus colegas, obviamente, agradecer a simpatia com que fomos recebidos. Não esperava 

outra coisa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E eu gostava de dizer uma coisa interessante: durante anos as pessoas podem não 

saber, a CDU teve no préstimo a melhor votação do concelho, de sempre. As coisas 

alteraram-se. Não vamos analisar "o porquê" agora, mas temos a esperança, porque 

estamos aqui empenhados, e fazemos e temos propostas justas de votar. ------------------------

------ Portanto eu tenho uma estima, e não estou aqui a fazer nenhum apelo ao voto, não é 

nada disso, tenho uma estima muito especial por esta freguesia. E era isso que eu queria 

transmitir aos presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gostava de dizer outra coisa que em minha opinião é muito importante. ---------------------

------ O Sr. Presidente da Junta aqui, ele não fez isto com qualquer intenção, abordou uns 

aspectos que eu não conhecia tão profundamente. Eu lembro que há um ano e tal, 

discutindo o plano e o orçamento para o Municipio, disse que sou de Águeda, sou da 
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cidade, gosto que Águeda seja uma terra bonita, porque se a sede do concelho for uma 

terra que consiga chamar gente, todo o concelho tem a ganhar, mesmo as freguesias do 

interior vão ter vantagens de uma forma indireta. E acho que a câmara deve continuar a 

investir em Águeda mas tem que olhar para as zonas serranas porque tem feito muito pouco 

pelas zonas serranas. O Sr. Presidente da Câmara que não está, mas que vai ler 

certamente a informação desta reunião, disse-me "que não é bem assim, mas deve dar 

exemplos”, e eu arranjei meia dúzia de exemplos esfarrapados, comparados com o exemplo 

que deu hoje o Sr. Presidente da Junta de Préstimo e Macieira. É que é o caos, quase 

completo. Eu sei que é difícil, uma freguesia do interior com tanto lugar, é difícil ter 

saneamento e água em todos os lugares, mas atenção: se eu soubesse que isto acontecia, 

na altura, tinha respondido ao senhor presidente, "olhe o caso do Préstimo, tem que gastar 

dinheiro no Préstimo". Portanto estas reuniões aqui são importantes, a descentralização é 

importante, a reunião de hoje nem é muito aliciante em termos de ordem de trabalhos, há 

muito mais giras com muita mais “genica”, mas esta, é importante aqui porque abordamos 

problemas da freguesia, porque temos muita gente aqui. -----------------------------------------------

------ É profundamente lamentável, que tenha estado muito menos gente na assembleia 

municipal extraordinária, comemorativa do 25 de abril, há uma semana atrás, do que está 

hoje aqui no préstimo. Portanto isto é saudável, é bom, aproveito também para agradecer e 

dar os parabéns ao Sr. Presidente por esta tentativa de descentralização. -------------------------

------ Para andar rapidamente, a sessão comemorativa do 25 de abril, tinha pouca gente 

como acabei de dizer, porquê? Será que teve alguma influência, o mercado municipal ter-se 

realizado no mesmo dia? Que critérios tem a Câmara Municipal para antecipar o mercado 

municipal para sexta-feira, dia 25 de abril, que é uma data, queiramos ou não, foi importante 

para todos os portugueses, cada um assenta à sua maneira, qual o critério? Critérios 

religiosos, respeito profundamente, agora não posso concordar que no dia 25 de abril, 

quando se comemoram 41 anos sobre a revolução, se faça mercado municipal, e não estou 

a insinuar, estou a interrogar-me. Será que a realização do mercado municipal terá tirado 

algum público á assembleia municipal? ----------------------------------------------------------------------

------ Terceira questão e, esta é mais formal: esta sessão está a acontecer aqui, ainda há 2 

dias recebemos a informação, documentos que vamos ter que aprovar aqui, não pode ser 

assim, porque eu estou aqui e os meus colegas estão aqui, não é em representação 

pessoal, há um colectivo por de trás deles, nós temos que discutir isto nos nossos partidos, 

e precisamos de receber a documentação com tempo. Chegando á última da hora, não 

temos tempo de reunir, e vamos aqui tomar uma posição que se calhar a força que nos 

colocou aqui defende. Portanto acho que o executivo devia ter mais cuidado, e enviar toda a 
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documentação e informação que vai ser discutida na assembleia, com o tempo necessário 

para que ela seja discutida. Não roubo mais tempo, a ordem é longa, e mais uma vez 

parabéns às pessoas do Préstimo pela sua presença.” -------------------------------------------------- 

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

------ “Tem a ver com aquela questão do IMI, eu peço desculpa a insistência mas penso que 

se calhar não fui claro. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ Temos que analisar aqui dois momentos, primeiro momento classificação do prédio 

como devoluto ou em ruínas, responsabilidade da Câmara Municipal de Águeda, obrigação 

do Municipio, notificar o sujeito passivo do imposto da classificação do prédio. O contribuinte 

tem o direito de se defender, a câmara emite a decisão, classifica o prédio como tal, e a 

seguir é feita a liquidação do IMI. ------------------------------------------------------------------------------

------ O segundo momento é a aplicação da taxa. Admito que administração fiscal possa ter 

errado na majoração, não sei, francamente não sei, agora que há responsabilidade na não 

notificação do contribuinte isso há! E essa responsabilidade é do município, porque é o 

município que tem que notificar e não notificou. ------------------------------------------------------------

------ A questão que eu falei á pouco das habitações próprias e permanentes, é um facto que 

houve contribuintes que tem como único prédio, escrito na matriz em seu nome, a casa de 

habitação e foi majorado como prédio devoluto, como foi eu não sei. Não sei de que forma o 

município averiguou localmente que o prédio era devoluto, não sei como o município 

averiguou junto da administração fiscal que aquele prédio correspondia aquela determinada 

matriz, eu não sei, mas que é um facto é. Haver pessoas que tiveram de pagar IMI sobre a 

habitação própria e permanente, majorado como prédio devoluto, isso é um facto. E a 

responsabilidade da notificação do sujeito passivo da intenção da câmara classificar o 

prédio como tal, é do município. E a questão que eu coloquei foi: já que essas notificações 

não foram enviadas para o contribuinte, naturalmente, e por isso é que eu disse que não 

estou aqui para dizer que a câmara tem culpa, vamos aqui sacar responsabilidades, não é 

isso, que eu quero e que venho aqui fazer, eu quero saber é que é que o Municipio pode 

fazer, em conjunto com a administração fiscal para minorar esta situação. Era somente. 

Agora essa responsabilidade, eu quero que fique aqui bem claro, que se calhar não foi 

explícito na minha primeira intervenção, essa responsabilidade é do Municipio. Isso a lei di-

lo claramente.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Vou tentar ser breve aqui em alguns pontos que gostaria de ver esclarecidos. Alguns 

pelo executivo e outros pelo meu ponto de vista, devido á minha posição no desenrolar tanto 

de algumas intervenções como de obras para o município. ---------------------------------------------
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------ Queria tentar perceber de quem é a responsabilidade, na minha freguesia, que é a 

freguesia de Lamas de Vouga, que supostamente iria ser a primeira das últimas a receber o 

saneamento básico, e que até ao momento ainda não se ter dado início a qualquer tipo de 

obras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Queria fazer aqui uma ressalva de que me parece, na minha opinião, que esta 

responsabilidade é claramente da AdRA. Se depois da AdRA instalar todo o saneamento 

básico, e deixar de por ventura ter condições para pagar o consumo que fizer, estou 

convencido que a AdRA não olhará a meios para apurar essas mesmas responsabilidades e 

usufruir desse montante em dívida, mas parece-me que a AdRA está em dívida brutal para 

com o município e, portanto, parece-me que o executivo deve fazer aqui uma pressão maior. 

Acredito que já a faça, mas esta pressão deve ser maior ainda, para tentarmos a todo custo 

que sejam cumpridos os compromissos estabelecidos pela AdRA. Tanto quanto sei, e foi o 

que me foi passado na última assembleia de freguesia, ainda antes de termos a união de 

freguesias, de que as obras iam começar em 2014, e que iniciar na freguesia de Lamas e 

Vouga pelo facto de ter uma estação elevatória lá na freguesia. Estamos a falar de uma 

freguesia que está a 5Km do Municipio. Portanto se o presidente Pedro Vidal, sente aqui 

algumas dificuldades porque não tem água nas suas localidades mais distantes, junto ao 

Municipio também temos aqui algumas carências e algumas necessidades que gostaríamos 

de ver resolvidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Gostaria de fazer aqui também uma chamada de atenção, para a qualidade da água na 

freguesia de Segadães. Parece-me que tanto quanto sei, que isto será uma 

responsabilidade do Centro de Saúde, no entanto é corrente na população, a qualidade da 

água; a água sabe mal, é indigesta. Ou por parte do executivo ou por parte do presidente de 

união de freguesias, dentro da possibilidade, pedia que tomassem alguma atenção a esta 

situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ainda aqui, no que toca á minha freguesia ou às freguesias, em que estou envolvido, 

há aqui também uma situação que gostaria de ver esclarecida, sobre a posição do 

executivo, sobre as obras ou o que fazer com o cruzamento do Campolinho. Sabemos que é 

uma situação antiga, sabemos que tem havido um esforço por parte do executivo, na 

resolução do mesmo, mas o que é certo é que há um ano a esta parte, houve mais um 

acidente gravíssimo, e que me parece que a solução será relativamente simples, desde que 

exista bom senso entre as partes envolvidas nesta mesma situação. --------------------------------

------ Fazendo aqui a ponte desta sinistralidade e dos problemas ao nível da água, gostaria 

agora de passar aqui para a parte da cultura e da gestão do património. ---------------------------

------ Gostaria de saber quais as medidas que estão a ser tomadas neste momento para a 
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revitalização das ruínas do Cabeço de Vouga. Sei que este executivo, teve um trabalho 

extraordinário, no desenvolvimento da cobertura, infelizmente pelas condições atmosféricas 

a mesma colapsou e queria tentar perceber aqui, o que está a ser feito, o que se pretende 

fazer, quais são os objectivos a médio e a longo prazo, se há aqui algum plano estratégico 

da integração das ruínas do Cabeço no turismo do município. Existe a ponte romana, ali 

também junto aquela zona, queria tentar perceber o que é que irá ser feito relativamente a 

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

------ Existe também, não na minha freguesia, penso que isto é transversal ao concelho. Por 

forças das circunstâncias da união de freguesias, existem alguns edifícios, sedes de junta 

de freguesia, existem também por forças das circunstâncias da nova reestruturação do 

parque escolar, alguns edifícios que, de certa forma, não posso dizer que estejam 

abandonados mas a experiência diz-nos que vão acabar por cair no esquecimento, e eu 

queria tentar perceber se, por parte do executivo, existe alguma estratégia para que este 

tipo de edifícios não caia no abandono. É o apelo que deixo aqui: que seja feitas sinergias, 

ou junto das colectividades, ou da população, para que, esses mesmos edifícios, não caiam 

na degradação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E queria acabar por felicitar o executivo pelo facto de não ter cedido à chacota dada 

pela Juventude Social-democrata, aquando da colocação de uma casa de papelão no 

Parque do Casarão. Parece que entretanto veio o lobo, soprou essa mesma casa, e 

entretanto, agora já não há, ou restam muito poucos lotes disponíveis para implementação 

de novas empresas.” ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Vou ser extremamente rápido Sr. Presidente e já agora deixo uma atenção muito 

especial a quem eu acho que não temos prestado muita atenção em todas as assembleias 

municipais, e que tem um trabalho extremamente relevante na forma de comunicar porque 

comunicamos para um público diferente, a Sr.ª tradutora de língua gestual, que nos veio 

acompanhando em todas as sessões. ------------------------------------------------------------------------

------ Tenho só três situações telegráficas, uma delas, eu gostava de ver esclarecida. 

Relativamente à sessão do 25 de Abril, partilho precisamente da opinião do Sr. Eng.º 

Francisco, acho que até, que eu  lembre, das últimas sessões, nem todos os presidentes de 

junta apareceram ao 25 de Abril. Bem ou mal, é um reparo que se lhes deve fazer, porque 

tinha obrigação de pelo menos lá ir, mas também lhe diria Sr. Eng. que o 25 de Abril na 

minha opinião e daquilo que eu conheço nunca foi feito com feirantes. Portanto com praça 

ou sem praça, acho que não estaríamos muitos mais. Mas independentemente da nossa 

opinião politica, acho que o senhor tem toda a razão, há gente que devia lá ir e não vai. ------
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------ Relativamente aquilo que foi aqui questionado sobre a pressão da câmara sob a AdRA, 

Sr. Jorge Melo, com o peso acionista que a câmara tem na AdRA, não creio que possa fazer 

grande pressão. Compete-nos a nós, e temo-lo feito, e às assembleias municipais têm-no 

feito e já decidiram sobre recomendações a fazer à Câmara Municipal, nomeadamente 

sobre providências cautelares, e era sobre isso senhor Vice-presidente que eu vinha fazer-

lhe uma pergunta: em Fermentelos a Assembleia decidiu que a câmara poderia avançar 

com providência cautelar sobre a ETAR que a AdRA estaria a fazer e eu vinha precisamente 

questiona-lo sobre isso, o que é que a Câmara fez? Qual é a situação? Está ou não neste 

momento bloqueada em termos de construção? O que é que vai acontecer? Se é que nos 

pode dizer o que vai acontecer a seguir.” ------------------------------------------------------------------- 

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

Presidente da Câmara Municipal , Jorge Henriques Fernandes de Almeida, para resposta e 

esclarecimentos às questões colocadas: ---------------------------------------------------------------------

------ “Relativamente às questões levantadas pelo Sr. Presidente da União de Freguesias de 

Barrô e Aguada de Baixo, esta questão de repartir o dinheiro é o que nós fazemos, eu vou 

só contar um pormenor e garanto-vos que foi verdade. Esta semana um empreiteiro, da 

nossa região, um empreiteiro bastante, eu diria que é uma das empresas que nesta altura 

mostra mais pujança, abordou-nos no sentido de saber se se concretizava o que realmente 

estava previsto, pagarmos-lhes uma fatura que tínhamos, à volta de 90 mil euros de umas 

empreitadas que ele executou, e que estavam exactamente na hora de serem pagas. Ele 

disse-me: - Estavam previstas para este mês, isto vai ser pago? E eu disse-lhe: - Vão com 

certeza. E posso garantir que foram pagas. E ele disse-me: - Não sei o que se está a 

passar, só vocês em Anadia é que pagam! ------------------------------------------------------------------

------ Provavelmente exagerou e há por aí mais algum a pagar, mas que ele sabe muito bem 

ouvir, sabe. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E sabem uma coisa? Esta questão de ter boas contas, e as pessoas daqui da serra 

sabem disso, não há nada como termos boas contas, para fazermos bons negócios. 

Garantidamente. E portanto esta questão de efectivamente conseguirmos ter boas contas 

para ter disponibilidade para tal, é extremamente relevante. E com isso ganhamos todos. 

Não vale a pena e naturalmente que ganhamos todos. E esta questão do investir na serra, e 

nas aldeias serranas,  o município tem investido e de que maneira. E tem investido de uma 

forma muito diferente e muito diversa. Efetivamente, houve uma altura em que nós, ao 

contrário do que se vinha fazendo até então, dissemos assim: - Se calhar há questões aqui, 

questões que não tem tanto a ver com o alcatrão, mas tem a ver com outras questões, e 

questões de muito maior desenvolvimento e fixação das próprias populações, e sobretudo 
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de maior conforto para estas populações como são o exemplo das carrinhas, como são 

exemplo tudo o que se fez em Macieira de Alcôba, que efetivamente chamam gente a estas 

terras e começamos a ver que há aqui projetos interessantes, nomeadamente nesta 

freguesia em vários locais, de turismo rural que se calhar são o resultado desse trabalho 

começado então. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E portanto, naturalmente que estamos preocupados com a questão das águas porque 

temos que estar. Aliás, eu tinha aqui uma coisa, e queria dizer porque entroncava já nesta 

questão da AdRA, que foi abordada aqui de alguma forma por várias pessoas. ------------------

----- A constituição da AdRA resulta de dois contratos: um contrato, de parceria que foi 

firmado entre os diversos parceiros. E depois um contrato de adesão, um contrato de gestão 

da própria AdRA. Associado a esses contratos apareceu – e atenção no momento em que 

todos votamos a questão da AdRA uns a favor, outros contra, outros levantando reservas, 

outros se calhar tendo razão no que veio acontecer, ou o que está acontecer de menos 

bem, outros tendo razão em tudo de bom que já aconteceu, não tem sido só tudo, tudo, 

tudo, completamente mau, mas efetivamente há um conjunto de disfuncionalidades gritantes 

e que era bom que não acontecessem e também vamos tentando contrariar, mas temos 

aquele peso de acção diminuto, que também não é por ai. É porque há a disfunção. -----------

------ Mas diria eu que nesse contrato de gestão e contrato de parcerias, está lá um conjunto 

de investimentos previstos e que inclui prazos e fases inclusivamente. Havia uma primeira 

fase em que esses investimentos deviam ser terminados até 31 de dezembro de 2012; e 

uma segunda fase que terminaria ate 2015. ----------------------------------------------------------------

------ Curiosamente a primeira fase andou com atraso, estão praticamente resolvidos todos 

os investimentos para a primeira fase. Os da segunda fase nem tanto. Questionado sobre 

nós, eu tenho aqui um ofício da AdRA à minha frente, que nos diz o seguinte, 

nomeadamente e voltando à questão que me levantou, a questão da ETAR de Aguada de 

Cima. Como sabem, houve um concurso que fruto das questões que eu falei agora, não 

pôde ser concretizado o contrato e eles tiveram que abrir um novo procedimento. Tenho-o 

aqui à minha frente portanto, é o investimento prioritário dentro dos prioritários para o 

concelho, e dizem-nos eles aqui, uma vez mais: para um investimento de referência de 830 

mil euros e que está previsto para o ano 2015. Tenho aqui este ofício que é bastante 

recente, que nos mandaram e que está aqui. ---------------------------------------------------------------

------ Também e o Sr. Jorge Melo falou nesta questão e falou-me aqui toda a uma série de 

situações, e depois eu chamava atenção, e eu estou a alongar-me um pouco, mas se não 

digo isto tudo não explico, de algumas informações que deram e que na altura disse logo 

que não podiam ser porque não batiam certo, relativamente à questão feita pela União de 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30/abril/2015  

23

Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga. As águas residuais de Crastovães, de 

Pedaçães e de Lamas de Serém e residuais de Segadães, e portanto só para ficarmos ali 

naquela área. Aqui temos nós, todas elas distribuídas pelo ano de 2015, e Lamas, Serém 

que apanha o lado de lá, e não é Pedaçães, é Segadães, que é em 2016, a parte que falta. 

As outras de 2015 como eu tinha dito. Eu não sei se eles vão concretizar isto. Atenção, 

tenho aqui um ofício, naturalmente estou a dar-vos conta do ofício que a AdRA nos fez, 

porque se efetivamente eles não avançarem com estas obras nestes timings, efetivamente 

estamos a ser enganados. Agora, há um conjunto de investimentos que nós sabemos que 

estão atrasados, a segunda fase dos investimos que eles nos estamos aqui a dizer, que 

deviam ter sido terminados até 2015 e que estamos aqui a verificar este atraso. Se eles 

avançarem com este atraso, e se eles avançarem, até diria que ainda podemos falar todos 

sobre isto e até darmos o benefício de algumas dúvidas, por algumas vicissitudes que se 

passaram no processo e que também podia estar aqui a explicar, como já expliquei a muitos 

outros. Mas se efetivamente eles nos confirmam por escrito, está aqui, e mesmo assim isto 

não acontecer, então isto é gritante e mau de mais para ser verdade. -------------------------------

----- Eu prefiro acreditar e mais, eu prefiro acreditar e 2015 está a decorrer e estas obras vão 

ter que avançar rapidamente porque assim nos é dito e assim nos é devido. Portanto espero 

que isto assim aconteça desta forma. -------------------------------------------------------------------------

----- Relativamente à questão da sessão comemorativa do 25 do abril que foi aqui levantada: 

realmente o mercado decorreu naquele dia não houve qualquer intenção da Câmara 

Municipal de ofuscar, não houve. Estava lá demasiado pouca gente, também é verdade, 

todos nós os sentimos. Mas efectivamente não houve qualquer tipo de intenção. E se houve 

algum lapso não sei o que diga. --------------------------------------------------------------------------------

------ Depois relativamente há questão que o Dr. João  Coelho levanta relativamente ao IMI, 

eu não vou contrariar, por uma razão muito simples, eventualmente se há aqui algum lapso, 

ou na questão jurídica da notificação que tenha ou não sido feita, eu penso que os serviços 

que fizeram as coisas, de acordo com a lei, mas se alguma coisa falhou, uma coisa lhe digo: 

eu já tomei nota e vamos esclarece-lo internamente e ver o que é que vai acontecer. Penso 

que de qualquer forma, alguém que se sinta lesado, deve reclamar, e a reclamação é nas 

Finanças. Depois o Vereador João Clemente, tenta explicar porque está mais a vontade 

nesta área. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Água de qualidade, o Sr. Presidente da Junta já pediu a palavra para dizer que se 

calhar não é assim, mas já agora deixo uma nota: não sei se sabem de todos os sistemas 

pagos do concelho, o único que está fora da AdRA é o sistema de Segadães, que era gerido 

pela junta de freguesia de Segadães, com um protocolo informal que ao longo dos anos se 
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veio a processar desta maneira. Entretanto legalmente, esta delegação de competências, 

porque como toda a gente sabe o abastecimento de águas, é uma incumbência municipal, 

esta delegação de competências, da forma como existia, existia também com outras 

freguesias, nomeadamente com o Préstimo, Agadão, Castanheira, Macinhata, que tinham 

essas delegações de competências nessa altura. A lei previa que no final de 2014, elas 

deixassem de ser possível. No entanto com a nova lei que regulamenta as competências 

das autarquias, a 75/2013, passou de novo a ser possível. Neste momento estamos em 

conjunto com a união de freguesias, porque isto tem que ser protocolado uma vez mais. E 

com a mediação, do ERSAR estamos a fazer, porque há intenção e vontade da junta de 

freguesia de manter o sistema, dentro das limitações porque tem um conjunto de 

cumprimentos a fazer, eu diria que neste momento temos este processo em andamento com 

a junta de freguesia, penso que não adianta nada estamos aqui a escamotear, porque 

naturalmente esse protocolo virá a esta assembleia. A qualidade é responsabilidade da junta 

de freguesia, e eles asseguram. --------------------------------------------------------------------------------

------ Depois, o cruzamento do Campolinho com o EP. Efetivamente, nós não conseguimos 

ter resposta, a esta situação por parte do EP e a tantas outras no concelho, nomeadamente 

os troços desativados do IP5, nomeadamente a Nacional nº1, nos troços compreendidos 

entre a rotunda da vaca e a ponte do rio Águeda e depois da ponte do rio Águeda até à 

Landiosa, a Nacional 333 entre o cruzamento do alto Recardães e o matadouro cá em 

baixo, que são ainda estradas, portanto, sob a jurisdição das Estradas de Portugal. ------------

----- A revitalização do Cabeço de Vouga: como sabem houve a tempestade que afectou 

aquela estrutura gravemente, mas muito mais que o temporal é o vandalismo. Situação com 

a qual nós estamos com um sério problema para contornar que é a questão do vandalismo. 

Se reparam das construções que ali estiveram, as redes que foram completamente 

roubadas, janelas, portas, tudo e mais alguma coisa. Às pessoas tudo lhe serve e tudo 

levam. Nós tentamos junto da GNR fazer alguma coisa, no sentido de eles passarem a fazer 

rondas, mas parece-me a mim que os ladroes vigiam mais a GNR que a GNR os ladrões. ---

------ Os edifícios das juntas e das escolas, os das juntas são competências das juntas, e os 

das escolas, ainda nenhum está sem utilização. Portanto, estamos acautelar previamente 

para eles não ficarem devolutos e para que depois não tenham que pagar aquela taxa 

enorme. Vamos com toda a certeza encontrar-lhe algum tipo de competência, e qualquer 

tipo de utilidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente á questão da JSD e do Casarão, supomos que, daqui a uns dias, não há 

espaço para o papelão, e daí não há qualquer tipo questão. Eu acho que estas coisas da 

juventude às vezes passam-se as medidas, e o simbolismo ficam com eles. Esperemos que 
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as coisas continuem como estão para o Parque Empresarial do Casarão, porque parece que 

efetivamente, se está a ajeitar e que em breve teremos boas notícias. ------------------------------

------ Relativamente á ETAR do Vilarinho que agora já é do Vale do Homem. Duas notas: 

nós imediatamente a seguir, à Assembleia de Fermentelos, eu e a técnica da Autarquia a 

Dr.ª Ana Tomás, fomos ao gabinete do Dr. Pontes Amaro para ele tentar a tal ação de 

providência cautelar. Era entendimento que não seria muito esse o caminho, tentou ir por 

um processo de uma acção popular, mas faltavam aqui uma série de elementos que nós 

próprios não os tínhamos. Dirigimo-nos à AdRA e a AdRA enviou-nos esses elementos, 

aliás, enviou-nos os elementos a semana passada, que foram de imediato entregues no 

gabinete do Dr. Pontes Amaro. Ele está a analisá-los e estamos à espera que tenhamos 

resposta em relação a isso. No entretanto aquilo que eu sei, porque eu vi, a ETAR continua 

em construção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Queria duas ou três notas, e atenção a esta questão porque naturalmente este assunto 

também me preocupa e eu próprio fui ver. Viabilizou-se de alguma forma aquela ETAR, a 

ETAR em termos de licenciamento compete ao Municipio de Sever do Vouga e á 

Associação Portuguesa do Ambiente, tem esses licenciamentos e está integralmente dentro  

do Municipio de Sever de Vouga. Falamos aqui na questão de estar na proximidade do 

Alfusqueiro e está de certeza, não sei se as pessoas têm noção, de que há várias ETAR’s 

ligadas ao Alfusqueiro, a montante, no concelho de Vouzela e no concelho de Oliveira de 

Frades; estou a falar que há várias e portanto,  há aqui qualquer coisa que nós enquanto 

autarcas e preocupados em fazer saneamento básico, percebemos que há escassas zonas 

como a nossa de Águeda, que estão ligadas a um emissário central, como é o emissário da 

ETAR norte que vai para Cacia, e temos aqui as outras questões resolvidas com ETAR’s, e 

estou a lembrar-me da ETAR de Belazaima ou da ETAR que causa neste problemas que 

todos conhecem, em Aguada de Cima. Por todos esses concelhos do interior o saneamento 

básico é feito por ETAR. Sinceramente na mudança que as pessoas processaram em 

termos de localização da ETAR causa-me alguma confusão e algum desconforto, a questão 

do Vilarinho mudar de lugar e que estava previsto ter saneamento básico, deixar de o ter. 

Porque efetivamente é o que eu acho inimaginável, e que é uma má ação por parte da 

AdRA. E mais, ainda por cima, só para termos conhecimento destas questões, do processo 

que me chegou e da procura que eu fiz, estas questões foram defendidas nomeadamente 

pela Quercus. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto a coisa foi bem trabalhada e tem pareceres positivos por parte da Agência 

Portuguesa do Ambiente, que é a entidade licenciadora. Por tanto aqui uma questão que é 

de nós todos e é a que o Dr. Pontes Amaro nos levanta: “como é que eu vou fazer uma 
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providência cautelar a uma questão destas, alegando ilegalidades quando efetivamente não 

nos parecem” e nós, do nosso lado aqui, relativamente a Águeda, ou seja, isto claramente 

não é uma competência do Municipio de Águeda, este tipo situações, de licenciamento ou 

qualquer outra questão. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Estamos a trabalhar nisso, entregámos todos os elementos, naturalmente queremos 

dar cumprimento ao que foi deliberado pela Assembleia Municipal, dentro dos limites que a 

lei possa implicar.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Seguidamente o Sr. Presidente da Assembleia Municipal dá a palavra aos 

intervenientes, cujas intervenções se transcrevem na íntegra: -----------------------------------------

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

de Baixo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Sr. Vice-Presidente pedia-lhe para me reenviar esse ofício da AdRA, porque era 

importante para eu continuar a segurar algumas pessoas mais inquietas com esse assunto, 

o meu colega, Presidente de Fermentelos, sabe. ----------------------------------------------------------

------ Queria também deixar a nota, quando peço para distribuir mais dinheiro, quando tomei 

posse agora neste mandato, da União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, e não me 

querendo alongar sobre esse assunto, tinha uma situação financeira muito grave para 

resolver. Dezoito meses depois posso-lhe dizer que tem todas as contas pagas até ao dia 

15 de abril de 2015. Não tenho muito dinheiro; espero receber algum, brevemente, da 

câmara e queria mais algum para poder esticar algumas obras que são precisas.” --------------    

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

Águeda e Borralha; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “Queria agradecer ao meu colega Pedro Vidal, a forma como fomos servidos, da 

mesma forma que o fiz em Fermentelos, e dizer-lhe que no caminho para o restaurante, 

tanto quanto a qualidade da comida que lá comi, tive oportunidade de parar na famosa praia 

do Alfusqueiro. Bom trabalho, está a ficar bonito, e também é uma forma de chamarmos 

gente às nossas freguesias. Está de facto a ficar muito bonito, uma boa obra. Relativamente 

à questão da estação de tratamentos que está a ser feito no Vilarinho. Sever de Vouga 

autorizou a obra mas a descarga está a ser feita no Alfusqueiro em Águeda ou em  Sever do 

Vouga? Eu estou a perguntar porque a questão é que a sobreposição das descargas, desde 

Oliveira Frades e Vouzela, e por aí fora. E como há um investimento do próprio município, 

porque há um investimento do Municipio e das freguesias, nas praias fluviais, quanto mais 

descargas houver pior será para o Rio Alfusqueiro. E o Rio Alfusqueiro é um dos poucos rios 

que ainda, especialmente aqui na zona de Préstimo e Águeda, ainda é um rio quase virgem 

com uma beleza única, e de uma riqueza única, quer na sua fauna quer na sua flora. E por 
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tanto é uma pena danificarmos um curso de água com esta beleza e com esta riqueza. E 

essa é uma das grandes riquezas que temos aqui em Águeda. Pedir que de facto haja uma 

maior determinação do município e de todos nós, como disse o Deputado Martins, na 

questão da AdRA. Porque a cada Assembleia Municipal que existe, seja ela no centro do 

município, ou descentralizada, é um assunto que vem sempre à ordem do dia. E portanto há 

claramente necessidade de se exigir à AdRA, que ela faça um trabalho mais capaz e que 

sirva melhor as populações. E depois dizer também aqui, porque ouvi o Sr. Presidente de 

Junta do Préstimo, e é sempre simpático na terra onde está, falar bem do Presidente da 

Junta, e portanto vou ajuda-lo aqui um bocadinho para que as pessoas gostarem dele. De 

facto é complicado existirem 21 localidades sem água, é complicado, e portanto pedir que a 

AdRA, porque senão vivemos num pais em que aquilo que dá lucro é apetecível. O centro 

da cidade de Águeda é apetecível às empresas investem, o meio do monte tem meia dúzia 

de pessoas, não interessam e não se investe ai. E portanto isso acontece com o gás, na 

cidade há o gás, há internet, há um sem número de coisas, e começam-se afastar, aquilo 

são meia dúzia de pessoas, deixem-se lá as pessoas no meio do monte no meio das 

árvores. Também não fazem muito barulho porque são poucos. Tem que começar haver 

uma cultura completamente diferente, a cultura para o cidadão e não só a cultura para o 

lucro. Por isso é que, essas empresas, nos grandes centros, com investimentos muito mais 

pequenos, têm muitos lucros. Agora os lucros que tiram dos grandes centros têm que ser 

também para investir nas zonas mais desfavorecidas. Porque senão o município, por mais 

dinheiro que invista, as juntas de freguesia por mais dinheiro que invistam, não conseguem 

ter aquilo que de facto é básico, para que as pessoas se mantenham nos sítios mais 

longínquos. E aqui tem que ser um trabalho de todos nós. E exigir a todas essas empresas 

que são empresas que tem grandes lucros. Que nos ajudem a manter as pessoas nos locais 

que se calhar elas gostariam de estar e por força das circunstâncias não estão. E depois o 

problema é que caímos sempre nisto, chegamos a assembleia municipal, e depois é sobre a 

câmara, quando a câmara tem um sem número de funções que não tem que ter. Mas é 

sobre a câmara e o presidente de junta que toda a gente vai. E nós temos que exigir é a 

quem tem de fazer esse investimento, que são essas empresas.” ------------------------------------ 

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

Lamas do Vouga: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “É só para dizer a esse senhor Jorge Melo, que ele não sabe nada da água. Nós temos 

a melhor água, talvez do concelho, e além disso temos análises de todas águas das fontes 

da nossa freguesia, que aplicamos no sítio das águas, tudo, as análises, tudo publicado, foi 

lá a delegada de saúde e viu as instalações das águas todas, portanto, as nascentes, os 
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furos, tudo, ela ficou encantada com as coisas que nós temos lá. Com maquinismo que 

temos lá, tudo como deve ser. E levou as águas para análise e diz ela "melhor água que há 

no concelho". --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto o Sr. Jorge Melo, não percebe nada, só vem para aqui dizer coisas que não 

devia. Devia estar calado e não falar nem é da freguesia a que pertence, que agora é união 

de freguesias, que vá lá ver as coisas lá dentro. Este senhor não sabe nada daquela 

freguesia.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Presidente da Câmara Municipal , Jorge Henriques Fernandes de Almeida, para resposta e 

esclarecimentos às questões colocadas: ---------------------------------------------------------------------

------ “O Sr. Paulo Seara já cá não está, mas genericamente é para dizer que concordo com 

ele. Todas as questões que ele levantou são pertinentes, e efetivamente, eu acho que é 

prática da Câmara, tentar fazer as obras que são possíveis, por todo o concelho dentro 

daquele espaço que temos. Agora há uma coisa que as câmaras municipais têm e que é 

fantástica, é que, executivo após executivo, há sempre mais que fazer e ainda bem. Nós 

não conseguiremos fazer tudo mas estamos a trabalhar muito bem. Concordo 

genericamente com tudo que disse. ---------------------------------------------------------------------------

------ Eu pedia ao Sr. Vereador João Clemente que explicasse melhor a questão do IMI.” -----

------ João Carlos Gomes Clemente,  Vereador: ----------------------------------------------------------

------ “Muito boa noite a todos, eu vou tentar de uma forma sucinta, ser o mais esclarecedor 

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

------ Como sabem foi deliberado pela assembleia, a questão da majoração do IMI, mas eu 

iria falar antes, fazer uma abordagem as dificuldades que as nossas famílias estavam a 

passar e devido à situação financeira e de que o país passa. E nós, efectivamente 

colocamos os impostos mais baixos do país. Diria relativamente ao IRS e neste caso 

concreto, também ao IMI. Foi aprovado conforme disse em assembleia, naturalmente 

entendíamos que as pessoas também deviam fazer algum retorno desta nossa ajuda e 

desta nossa medida. Entendíamos que as pessoas deveriam, fazer a recuperação conforme 

diz a lei, de 8 em 8 anos fazer a recuperação de suas casas, não as mantendo em ruínas 

como algumas estão, neste caso também degradadas. E outras até devolutas. Essa de 

alguma forma era aquilo que nós pretendemos, o que nós pretendemos para o nosso 

concelho é que haja um retorno por parte das famílias, no sentido de alindar as nossas 

terras, as nossas freguesias, o nosso concelho. O que a câmara fez foi de alguma forma dar 

seguimento à deliberação e fizemos a identificação de todos os prédios no concelho, queria 

aqui dizer que isso foi feito a nível do concelho. Fizemos essa identificação e participamos à 
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autoridade tributaria até ao dia 30 de novembro de cada ano, relembro, é verdade, isto 

acontece, que esta participação é feita ano a ano, porque naturalmente uma casa em 

ruínas, pode estar em ruínas este ano mas para o ano pode não estar. E portanto pode 

haver intervenções mesmo em relação aos degradados. Esta identificação foi feita, a 

participação ocorreu dentro do prazo, e portanto a partir daí, surgem as notificações. Em 

relação as percentagens, as casas em ruínas e as casas devolutas, foram majoradas em 

200% e as casas degradadas em 30%. Como nós chegamos aos prédios de devolutos, isso 

faz-se através de uma confirmação que é feita através da ligação de água e de eletricidade. 

e portanto os prédios devolutos, são aqueles que não têm estes contratos com as entidades, 

é assim que funciona, não é de outra forma, é assim. E portanto não ponho aqui outra 

situação porque é efetivamente isto que acontece. -------------------------------------------------------

------ É uma verdade, e nós temos cerca 30 a 40 reclamações na câmara precisamente para 

estas situações e que estamos a verificar caso a caso. Mas queria também afirmar porque 

efectivamente corresponde á verdade, que na parte dos prédios devolutos, a notificação não 

foi feita. Portanto quer dizer que, diz o código de IMI que a notificação só tem que ser feita, 

para prédios devolutos, não tem que ser feita para os prédios em ruínas, ou prédios 

degradados. Mas houve essa falha, falha essa que estamos em articulação com a 

autoridade tributária, quer local quer central, de forma a verificarmos este procedimento. -----

------ Falou e provavelmente era isso que queria dizer, nos erros de identificação. E isso 

pode acontecer, aliás eu podia dizer assim: vindo a uma terra normalmente os elementos da 

câmara municipal ao chegar aqui alguém lhe diz assim, esta casa é desta pessoa assim-

assim. O que é que eles fazem? Eles vão as Finanças, vão fazer a identificação desse 

prédio, sendo certo que as pessoas vizinhas e famílias, que a casa pertence a certa pessoa. 

E quando faz a identificação, aparece-lhe nas finanças, um prédio urbano único e fazem o 

carregamento nesse prédio. E depois dá origem a esses erros, e esses erros pontuais 

naturalmente tem que ser aferidos, tem que ser confirmados, e quando isso acontece, nós 

emitimos uma declaração. Declaração essa para apresentar na Autoridade Tributária, para 

que o problema seja resolvido. E naturalmente tem reclamação junto da Autoridade 

Tributária, a declaração serve como base, como sustento, de forma a fundamentar isso. -----

------ Eu penso que de alguma forma fui esclarecedor. Se não fui, naturalmente depois 

falarei mais em particular de pormenores, mas de uma forma geral procurei sê-lo.” ------------- 

------ Seguidamente o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, terminado o período de 

antes da Ordem do Dia, aproveita o momento para um esclarecimento ao Sr. Deputado 

Francisco Simões, relativamente à questão levantada pelo mesmo sobre o envio da 

documentação: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ “Estará eventualmente aqui a fazer alguma confusão entre a documentação para esta 

ordem de trabalhos e o envio, penso que hoje, ou ontem, informação sobre o código 

regulamentar que não faz parte desta ordem de trabalhos, mas cujo objetivo é apenas o de 

recolher informação, de recolher sugestões. Portanto, não era para esta ordem de trabalhos. 

A documentação para esta ordem de trabalhos foi enviada no dia 22, muito antes do prazo 

legal. Portanto, era só para esclarecer este assunto. -----------------------------------------------------

------ De imediato dá a palavra ao Sr. Deputado: -----------------------------------------------------------  

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

-------- “Gostaria de deixar aqui uma palavrinha ao Sr. Presidente da Junta da Trofa, ao qual 

não vou tecer comentários, nem entrar no nível que o senhor entrou, pela idade que o 

senhor tem acima de tudo e pelo respeito que me merece na qualidade de presidente da 

junta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ainda assim, deixe que lhe diga uma coisa: falar é um direito que me assiste. -------------

------ A si como presidente de junta,  assiste-lhe o dever de zelar pelas pessoas que vivem 

na sua freguesia. Eu não o acusei de a água ser boa ou ser má, e que isso era 

responsabilidade sua. Aquilo que eu disse, é que água me parece a mim como a muitas 

outras pessoas que não é de boa qualidade. E aquilo que eu solicitei,  era para que essa 

mesma água fosse vista. Por conseguinte, não me parece que houvesse aqui uma ofensa 

pessoal para que o senhor ficasse tão exaltado com este assunto. ----------------------------------

------ A sensatez parece-me que deve ser mais bem ponderada aqui na assembleia, porque 

isto, não é ataques pessoais. O objetivo é o bem de todos e o bem comum.” ---------------------

----- Não havendo mais inscrições neste ponto, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

prossegue dando início Período da Ordem do Dia, com a seguinte ordem de trabalhos: ------- 

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

------ 2.1 – Apreciação da Informação Escrita do Exmo. 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 nº 2 do artigo 25º, da lei 75/2013 de 12 de setembro; 

------ Não foram feitas intervenções neste ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------

------ 2.2 – Tomada de posse da Comissão Permanente de Economia e Finanças e da 

Comissão Permanente de Ambiente, Energia, Mobilidade, Urbanismo e Obras Municipais da 

Assembleia Municipal de Águeda; -----------------------------------------------------------------------------

------ “Tomada de posse da Comissão Permanente de Economia e Finanças para o 

quadriénio de 2013 - 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Aos 30 dias do mês de abril do ano de 2015, na sede da União de Freguesias do 

Préstimo e Macieira de Alcôba, na 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal e perante 
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Francisco Manuel Guedes Vitorino, Presidente da Assembleia Municipal, compareceram os 

seguintes membros Comissão Permanente de Economia e Finanças para se proceder à 

tomada de posse dando cumprimento ao disposto no artigo 44º do Regimento da 

Assembleia Municipal, aprovada a 12 de novembro de 2013 e à deliberação tomada na 1ª 

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada a 27 de fevereiro. Tomaram posse os 

membros: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

------ Antonio Manuel Fernandes Martins – CDS; ----------------------------------------------------------

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

----- “Tomada de posse da Comissão Permanente de Ambiente, Energia, Mobilidade, 

Urbanismo e Obras Municipais para o quadriénio de 2013 – 2017. -----------------------------------

------ Aos 30 dias do mês de abril do ano de 2015, na sede da União de Freguesias do 

Préstimo e Macieira de Alcôba, na 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal e perante 

Francisco Manuel Guedes Vitorino, Presidente da Assembleia Municipal, compareceram os 

seguintes membros Comissão Permanente de Economia e Finanças para se proceder à 

tomada de posse dando cumprimento ao disposto no artigo 44º do Regimento da 

Assembleia Municipal, aprovada a 12 de novembro de 2013 e à deliberação tomada na 1ª 

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada a 27 de fevereiro. Tomaram posse os 

membros: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

------ 2.3 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para cooperação 

institucional com o Ministério da Justiça para a instalação dos Julgados de Paz no Município 

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

------ Neste ponto da ordem de trabalhos foram feitas as seguintes intervenções, que se 

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

------ Ana Sanches – CDS: --------------------------------------------------------------------------------------

------ “Antes de mais permitam-me que felicite esta proposta. De referir que é uma proposta 

que surge através do CDS e que me diz muito particularmente e felicitar acima de tudo o 

concenso do executivo relativamente a esta ideia. --------------------------------------------------------
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------ Segundo a informação que temos e que nos é disponibilizada, ao lê-la, se calhar não 

ficamos devidamente esclarecidos o que é realmente um julgado de paz. Não é algo que 

ouvimos falar na televisão, infelizmente, o nome se calhar também não é o mais apelativo, 

mas na realidade falamos mesmo de um tribunal. Portanto, eu fiz aqui algumas notas 

breves, sobre o ponto de vista de tentar elucidar as pessoas do que é um julgado de paz e a 

importância dele para o concelho e para todos os seus cidadãos. ------------------------------------

------ Então, julgados de paz são tribunais com características especiais competentes para 

resolver causas de valor reduzido de natureza cível e excluem matérias relativamente ao 

direito da família, sucessões, direito de trabalho, resolvem-se todas muito rápida e a custos 

reduzidos e que pauta acima de tudo pela proximidade dos cidadãos e pela intervenção dos 

cidadãos, na resolução dos seus litigios. ---------------------------------------------------------------------

------ A título de exemplo porque dei as exceções, algumas das causas que podem ser 

resolvidas nos tribunais nos julgados de paz, são por exemplo ações de resoluções de 

acções de litígio entre proprietários de prédios, relativos a passagem forçada momentânea, 

ações de reinvidicação possessórias, uso capeão, ação e divisão de coisa comum, ações 

que digam respeito ao uso e administração da co-propriedade, da superfície do usufruto, do 

uson e de habitação e ao direito real da habitação periódica, ações que digam respeito ao 

arrendamento urbano, ações que respeitem a ações civis contratual e extra contratual e 

ainda questões desde que devidamente pormenorizados, ofensas corporais simples, 

injúrias, difamação, alteração de marcos, tudas estas questões que intopem os tribunais, e 

permitam-me a expressão, os tribunais comum, normais e que provavelmente se podem 

resolver aqui de uma forma simples e célere. ---------------------------------------------------------------

------ Um dos fatores extremamente importante, do acesso aos julgados de paz, é o custo 

que ele realmente tem. Então os custos devidos, afinal são fixos há uma taxa fixa de 70 

euros sendo que é repartida pelas duas partes isto é: 35 euros a cada um e, no caso de se 

chegara  acordo, e explicarei no final o que é esta parte do acordo, passa de 70 para 50 

euros, portanto, cada uma das partes recebe 10 euros. Como podem ser resolvidos os 

conflitos? Através da mediação, das partes, com a intervenção de um mediador de conflitos 

ou no caso de não chegarmos a acordo na parte da mediação, é realizado por um juiz. -------

------ No fundo, o que é a mediação? É uma forma voluntária e confidencial de resolução de 

litigios, em que as partes, de uma forma simples e participativa e isto eu acho extremamente 

importante, auxiliadas por um mediador de conflitos, procuram alcançar uma solução que a 

ambas satisfaça para o litígio que as opõe, a qual termina com a homologação pelo juiz de 

paz por decisão com um valor de sentença. Se não houver acordo homologado e uma das 

partes regeitar a delegação, passamos então, logo que findos para a fase do julgamento. No 
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caso de não se concordar com o resultado da sentença, pode-se recorrer para um tribunal 

comum. Importa referir que teoricamente Águeda pertence ao agrupamento do Julgado de 

Paz de Oliveira do Bairro, mas muito provavelmente, muitas das pessoas que aqui estão 

nunca ouviram falar da existencia de um julgado de paz. E portanto, feitos alguns inquéritos 

e estudos e que são realizados com pouca frequência até, julgo eu,  86,9% das pessoas que 

utilizaram o Julgado de Paz de Oliveira do Bairro,  podem ter sido pessoas de Oliveira, 

Águeda, Anadia e Mealhada, disseram que sim; que utilizariam novamente este serviço. -----

------ Importa também dizer que desde 2010, não é instaurado nenhum Julgado de Paz no 

nosso país e que hoje, so existem apenas 25. -------------------------------------------------------------

------ No fundo, e de uma forma mais simples, como é que funciona? Eu a título pessoal, 

posso ir a um Julgado de Paz, há uma pessoa que me recebe na recpção, na secretaria 

deste tribunal. Não sou obrigada a ir acompanhada por advogado, o que por si só também 

reduz muito os custos; não preciso de levar rigorosamente nada escrito, confesso àquela 

pessoa que me está a receber qual é o meu problema, ela mesma escreve, redige eu 

assino, remete à outra parte com quem eu tenho um litígio, aquilo que à partida disse e ela 

escreveu. Depois disso, pago os 35 euros, depois disso a outra pessoa é devidamente 

notificada, pode responder ou não, no caso de o querer fazer paga outros 35 euros e 

relembro a questão dos 70 euros que falámos inicialmente, veem se quiserem à parte da 

famosa sala da mediação no julgado, há um mediador que é escalado por zonas, não 

conhece o processo, nunca diz durante o processo de mediação se concorda ou não ou dá 

razão a uma das partes e o objetivo será que uma das duas, falando a título singular, 

cheguem entre elas a um acordo. Se chegarem a um acordo, falamos então dos 50 euros, 

são devolvidos 10 euros a cada um. Assunto resolvido e vamos à nossa vida. Se não 

chegarmos a acordo aí sim, o juiz decide segundo o que está na lei e a parte que perdeu é 

obrigada a restituir 35 euros à parte que venceu. ----------------------------------------------------------

------ Parece-me de todo importante que o executivo consiga estabelecer esta comunicação 

e o devido protocolo com o Ministério da Justiça. Seria de extrema importãncia para Águeda 

e para os seus cidadãos a utilização e o facto de terem acesso a um julgado de paz e 

pensar ainda mais além, possivelmente, daqui a uns tempos, agregar os conselhos mais a 

norte, que neste momento estão muito longe do acesso à e nós mesmo em Águeda, hoje   

estamos longe do acesso à justiça, apesar de termos um tribunal numa zona até de bom 

acesso. Era só.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------               

------ 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 cooperação institucional 
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com o Ministério da Justiça para a instalação dos Julgados de Paz no Município de Águeda. 

------ 2.4 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de alterações às normas de 

participação e exploração de espaços no evento Agitágueda;  ---------------------------------------- 

------ Neste ponto da ordem de trabalhos foram feitas as seguintes intervenções, que se 

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

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

------ “Em relação a esta situação do Agitágueda quero começar por fazer uma referência. 

Todos nós sabemos que eu tenho falado muito sobre a questão da organização do 

Agitágueda. Sobre os regulamentos, não ponho em causa o evento. Tenho elogiado muitas 

vezes o evento, acho que o evento ganhou a sua dimensão e por ganhar a sua dimensão é 

fundamental que nós tenhamos regulamentos de clareza e transparência. ------------------------

------ Esperava, que hoje nos trouxessem aqui um regulamento que clarificasse muito das 

dúvidas que levantei sobre o Agitágueda, no passado. Todos se recordarão das dúvidas que 

eu levantei até hoje nunca fiquei esclarecido, fiquei sempre com um conjunto de respostas 

por obter e este regulamento não me parece que vá no sentido de melhorar muito pelo 

contrário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E portanto como disse, acho que este regulamento não vem melhorar o regulamento 

que havia em de 2012, muito pelo contrário, vem deixar as coisas muito mais ambíguas. -----

------ E ponho aqui algumas questões, algumas do ponto de vista formal e outras do ponto 

de vista da transparência. E vou começar logo pelo início do próprio regulamento. Não vou 

falar do que está para trás, as questões que levantei estão levantadas. ----------------------------

------ Vou logo ao ponto 5º deste regulamento. Este regulamento no capítulo Disposições 

Gerais define no ponto 5º, quem podem ser os participantes. E, no ponto 5º, diz: as 

presentes normas de participação e de exploração de espaços destinam-se a entidades 

singulares e coletivas, devidamente coletadas para o exercício da atividade comercial de 

restauração, bebidas e similares com situação regularizada perante o estado. -------------------

------ Bem! Neste ponto 5 parece-me que não entra aqui nenhuma associação, nenhuma 

IPSS, nem os clubes da região ou do concelho. Parece-me a mim. ----------------------------------

------ Porque, no artigo a seguir 7º, diz o seguinte: é preciso apresentar um documento 

comprovativo da licença para o exercício da atividade. Portanto tem que haver um 

documento comprovativo que as IPSS's ou que os clubes têm licença para a atividade 

comercial de restauração, bebidas e similares. E diz o artigo 9º (na apreciação e seleção da 

candidatura): Todas as candidaturas que não cumpram os requisitos discriminados no artigo 

7º, serão excluídas. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Salvo melhor opinião, já temos aqui um problema formal, se hoje aqui apresentarmos 
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isto, porque para mim que não sou advogado, mas estão aqui tantos juristas, para nos 

ajudar, Mas para mim parece-me que as IPSS's, os clubes e todas as entidades que não 

tenham esta credenciação, este documento, ficarão automaticamente excluídos. Ainda que, 

mais à frente, no artigo 20º e companhia falem na participação das IPSS's, mas este é um 

ponto aqui que regula imediatamente esta situação. ------------------------------------------------------

------ Portanto, do ponto de vista formal, para começarmos, parece-me que a coisa não 

correu pela parte melhor já para começarmos sobre isto. -----------------------------------------------

------- Depois, vamos à questão da transparência, fiz críticas sobre a forma como os bares 

pagavam a sua presença no Agitágueda de 2013; fiz críticas pela forma como eram 

concessionadas as bebidas no Agitágueda; -----------------------------------------------------------------

------ Na reunião que tive com executivo, perguntei, nestes anos todos do Agitágueda, não 

sei quantos são, se são 8 ou se são 9, quantas empresas diferentes ganharam a concessão 

das bebidas. Foi-me dito exatamente que só uma. Portanto, caminhamos para um 

monopólio da concessão das bebidas. Se a câmara, até fosse de direita, embora pelos 

vistos, nos últimos tempos vai sendo até compreendia, mas uma câmara de esquerda 

socialista deve ter por tendência combater os monopólios. É uma ideia, mas eu também a 

tenho. Foram críticas que eu fiz no passado. ---------------------------------------------------------------

------ Fiz críticas no passado, também, sobre a forma como se organizavam algumas 

atividades paralelas, no que diz respeito a atividades de animação, se se cobrava ou não 

bilhetes, de que maneira era feito todo este processo. ---------------------------------------------------

------ Esperava, que neste regulamento tudo isto ficasse claro, porque este regulamento no 

fundo o que nos diz é exatamente isto, fazemos um regulamento, depois a seguir a câmara 

vai fazer um conjunto de regulamentos à parte para estipular isto tudo. Basicamente é isto. 

E vejamos, no regulamento de 2012, que me foi dado na altura, o artigo 16º, tinha uma 

situação que era esta: na assinatura do contrato – após a atribuição pela Câmara Municipal 

de espaços concessionados é celebrado um contrato entre a Câmara Municipal e o 

participante que estipula as obrigações e benefícios de cada um dos outorgantes, um valor a 

pagar pelo espaço e os produtos cujo fornecimento estará a cargo da organização. O que é 

que dizia este artigo: É celebrado um contrato entre a câmara e o participante, estamos a 

falar no regulamento dos bares, em que estipula o valor que cada bar tem a pagar à 

Câmara. Mas como sabem, os bares não pagavam à câmara. Pagam, diz a câmara, que 

pagam a uma terceira entidade para contratar espetáculos de rua, não me chegaram a dizer 

quais são, mas é águas passadas. ----------------------------------------------------------------------------

------ Esperava eu, que isto viesse a ser hoje esclarecido e ficasse clarinho. Porque quer 

dizer! Este evento é feito com dinheiros públicos. Os bares estão a contratar com a câmara, 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30/abril/2015  

36

portanto pagam à câmara aquilo que têm a pagar, não têm que pagar a uma terceira 

entidade, para a terceira entidade andar a contratar quartas entidades, não faz nenhum 

sentido. Mais a mais quando, com me disseram na altura na reunião de câmara, que isto 

acontecia porque os bares tinham passado cheques sem cobertura. Se passaram cheques 

sem cobertura estão de fora, isto para mim, não tem dúvida nenhuma. -----------------------------

------ Ora bem, este artigo que eu pensava que tinham melhorado, o que é que ele vem 

fazer, é agora o artigo 16º, não é mais um, agora é o 16º novo contrato: O contrato pode ser 

objeto de revisão por acordo de ambas as partes quando se mostre necessário! Alto! É o 15, 

peço desculpa, era 16º anterior agora é o 15º, peço desculpa é ao contrário. ---------------------

------ Após a atribuição pela câmara, dos espaços concessionados é celebrado um contrato 

entre a câmara municipal e o participante, que estipula as obrigações e benefícios de cada 

um dos outorgantes um valor e a forma de pagamento. Quer dizer: a câmara já deixa aqui a 

porta aberta para os bares pagarem a uma terceira entidade! Eu não concordo com nada 

disto! Eu estou a dar aqui a minha opinião, eu não concordo. Eu acho que num evento que 

mexe com mais de 500 mil euros, dinheiros públicos, pagos por todos nós, têm que ser 

claros. Os bares vão ter uma participação, têm que saber a quem pagam; não andam a 

pagar a intermediários para andarem a ganhar ou não, a criar ou não outras situações, 

pagam diretamente à câmara! Esta é a minha posição. Como diz o Sr. Vereador e muito 

bem: - “Azar o teu” Pois é, mas é a minha posição. -------------------------------------------------------

------ Foi uma das questões que eu levantei na altura, que me parece que não são 

transparentes. Continuo a insistir nesta discussão. -------------------------------------------------------

------ A outra situação em que também insisto é esta questão de a câmara andar a estipular 

preços de vendas nas bebidas, percebo que isto possa acontecer. Mas insisto nisto. Não 

tenho nada contra quem ganha o negócio mas nos últimos anos desde sempre só uma 

empresa, pelos vistos, ganhou a concessão das bebidas. E portanto, nós temos que ter a 

capacidade suficiente para não deixar que se monopolizem este tipo de atitudes. ---------------

------ Se não houver outra forma, é muito simples os participantes pagam mais e deixa-se à 

liberdade de cada um comprar a quem quer e vender a quem lhe apetece. É a minha 

opinião. É um processo. Se conseguirmos arranjar outras formas de participação, abrimos. 

Todos nós sabemos, o que se passa sobre este monopólio das bebidas e o que origina, não 

vale a pena estarmos aqui a alongar mais sobre isto. ----------------------------------------------------

------ Continuando, depois há aquela questão das IPSS's, o artigo 19º, que tem a ver 

também com esta história que é a câmara que depois no fundo vai ter que andar a fixar 

preços. Isso já foi falado. O 19º, alínea a), uma falta; se tem alínea a) deveria haver outra 

alínea, portanto não existe aqui, não sabemos se é ou não um erro; --------------------------------
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------ Portanto, em relação a isto apraz-me simplesmente concluir da seguinte maneira. -------

------ Pois muito bem, acho muito bem que venha aqui um regulamento, acho que este 

regulamento deve clarificar muito bem, a relação entre o Municipio e as pessoas que 

participam neste evento é um evento muito importante, é um evento de grande relevo, dou 

os parabéns à câmara pela execução deste evento mas não dou os parabéns, à câmara 

pela transparência e pelo regulamento e pela maneira como não nos querem dar a 

transparência deste processo. Além de que do meu ponto de vista, formalmente temos aqui 

um problema. Portanto, a manter-se votarei contra.” -----------------------------------------------------

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

------ “Em relação a este ponto eu concordo inteiramente, mais uma vez, com o Eng.º Hilário! 

Já é o normal concordar, e solicitava ao Sr. Vice-Presidente, hoje o Sr. Presidente em 

exercício, se possível, que veja com os Srs. vereadores, a possibilidade real da retirada 

deste ponto. Se estiver dentro dos prazos ou não, isto é uma questão formal, mas não é 

uma questão de falta de transparência. ----------------------------------------------------------------------

------ Mas essa questão das IPSS's é importante que esteja clarificado o seu âmbito, tal 

como esta questão a que o Eng.º Hilário chama, a questão da transparência. --------------------

------ Eu acho que não faz mal nenhum fazer a vontade ao Eng.º se possível dentro dos 

prazos. Eu não sei quais são os prazos que há para alteração a isso, se não é possível que 

seja aprovado este, porque eu acredito na transparência da câmara. Mas se possível a 

clarificação, fundamentalmente em relação às IPSS's deve ser feita, e até nesta questão dos 

articulados de negócios que a câmara faz com terceiros ou não. Se puder ser esclarecida e 

feita em tempo, muito bem, se não puder, aprovaremos este porque confiamos na 

transparência da câmara, mas se puder e fundamentalmente em relação àquela situação 

das IPSS's, acho que deve ser clarificado, se houver tempo para isso. Portanto o Sr. Vice-

presidente, os Srs. vereadores que decidam se há possibilidade da retirada deste ponto e 

levar a uma próxima reunião brevemente que também a alteração não é muito significativa e 

poderá ser realizada.” ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Sei que há uma certa pressão do timing por uma razão extremamente simples: depois 

desta assembleia, não haverá outra assembleia e portanto é necessário que urgentemente, 

ao que me parece, se entre em contacto e se comece a organizar o Agitágueda. De 

qualquer das formas eu penso que há aqui questões que foram levantadas que suscitam 

algumas dúvidas e já agora lembrava ao Sr. Presidente da Assembleia que há tempos atrás 

eu lhe remeti um relatório sobre as inspeções feitas. A auditoria documental feita, no âmbito 

do processo de comissão anticorrupção. E creio que o Sr. Presidente da Câmara, já deveria 
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ter mandado esse relatório à Assembleia e creio que também que se se tivesse pensado um 

bocadinho e lido de alguma forma duas ou três situações que se apresentavam nesse 

relatório teria sido talvez mais fácil evitar que situações dessas agora pudessem acontecer. -

------ Parece-me que independentemente de estarmos aqui a discutir questões de 

transparência ou meia transparência, cada um faz julgamento de valor sobre as coisas, eu 

penso que seria de bom senso, que seria ajuizado, efetivamente corrigir alguma das 

situações que o Eng.º Hilário aqui apresentou. Eu sei que há forma de contornar estas 

situações. Como sabem as associações, podem através de declarações às finanças ser 

aceites, contornando digamos, mas eu acho que é preferível deixar as coisas claras, do que 

contornar as situações e sujeitarmo-nos no fundo à crítica e ao comentário. De facto Sr. 

Vereador achava que seria de muito bom senso, se possível, ou introduzir uma correção, se 

for possível, ou deixar esse ponto para o fim, mas limparmos digamos o ónus de alguma 

suspeição, de alguma discussão e fundamentalmente de alguma má-língua à volta deste 

assunto.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Águeda e Borralha; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------“Gostaria de começar por dizer que não li o regulamento, mas ouvida a intervenção do 

Hilário, fico descansado, fico sereno, tranquilo e fico feliz porque afinal é uma iniciativa muito 

boa. Enaltecida até pelo próprio Eng.º Hilário. Contudo, temos problemas. ------------------------

------ De facto acho que a questão das IPSS's que deveria ser reformulada, indiscutivelmente 

e como é seu apanágio, e aproveitando o seu apanágio, a gente faz aqui um acordo, 

fazemos um acordo com o Sr. vereador e com o executivo no sentido de se aprovar pela 

urgência e a premência e depois fazer-se uma adenda. Conforme o Sr. Eng.º Hilário propôs 

para a educação, faz-se assim uma adenda. ---------------------------------------------------------------

------ Mas o que eu queria realçar aqui, é aquela extraordinária importância que afinal o 

evento tem validade e que há alguns pormenores. O que eu acho que não pode acontecer é 

que se a câmara parecia pouco transparente pelo facto de dizer no artigo 16º, no antigo 

artigo 16º, que tinha que ser feito o contrato entre a câmara e a empresa, isso não acontecia 

porque depois era pago a terceiros que desenvolviam ações de rua. A câmara faz-lhe a 

vontade e mete no regulamento que afinal pode ser pago à câmara ou a terceiros, e também 

já está mal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Mas para mim o que é importante é: nós temos noção, eu acho que isso é bom ter a 

noção, se 2000 euros dados à câmara têm mais valor jurídico e legal do que 2000 euros em 

vez de serem dados à câmara serem dados a um agente qualquer que traz um espetáculo 

para o mesmo evento. Quer dizer se, e aí sim, se à câmara for dado 2000 euros e ao agente 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30/abril/2015  

39

for dado 1500 euros, isso é que me parece que vai levantar suspeições e um problema. 

Agora se o valor é o mesmo, se o valor reverte da mesma forma para o evento, não vejo 

onde é que há a falta de transparência? Às vezes a falta de transparência há onde a gente a 

quer colocar e, o Eng.º Hilário sabe que eu sou completamente contra a falta de 

transparência e em toda a minha vida sempre fui contra a falta de transparência, agora se 

no regulamento, de facto é espelhado e dito que tem que haver um acordo de X, esse X, em 

vez de vir para ali ou vão para outro sítio qualquer, eu não vejo qual é o problema é preciso 

é que seja transparente. São os fluxos de dinheiro e tudo isso é transparente. Agora, ali 

estar a dizer que pode ir para o outro, é a mesma coisa, agora quando agente quer ver as 

coisas de outra forma vê. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à questão das IPSS's, parece-me é que às vezes esta pressão que se 

exerce busca tanta, tanta transparência, às vezes pois dá nisto. E com o intuito de ser 

transparente está-se a bloquear as IPSS's e às vezes esses casos é o que trazem, esta 

confusão toda, que depois dá nisto. E com a melhor das intenções pela transparência 

ofuscou-se as IPSS's e os clubes que eu acho que é das coisas mais interessantes que 

aconteceram no Agitágueda, e que de facto tem mobilizado as pessoas de todo o concelho 

é irem participar no Agitágueda através da instituição representativa da sua terra ou da sua 

freguesia. E portanto eu pedia que a busca da transparência fosse uma coisa clara que não 

fosse excessiva porque às vezes traz este tipo de problemas. Acho que relativamente às 

IPSS's é alterar aquele artigo e penso que não há mais nada a alterar.” ---------------------------- 

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

------ “Só para esclarecer o Sr. Paulo Seara. Não é exatamente isso que está a dizer. 

Voltemos atrás. Atrás o que se punha era isto: os bares pagaram, 12 bares a 1.500€, penso 

eu que era à volta disso, um determinado valor a duas empresas: à "One Stage" e à "WEE". 

Á WEE" a câmara pagou 10.393,50 euros de adjudicação de serviços de aquisição de 

serviços de animação diurna e noturna a realizar durante o evento anual, Agitágueda, em 

2013; e os bares pagaram o mesmo serviço. Diz a câmara: foi outro! Que explique qual é! ---

------ Estas questões da transparência, nós temos que ser claros, não pode a câmara pagar 

a uma empresa para fazer um evento e andarem pessoas, os bares, através de uma terceira 

pessoa, a pagar teoricamente. Eu não sei que evento foi! ----------------------------------------------

------ A Câmara diz: foi para pagar animação de rua, então explique qual foi uma e qual foi 

outra; na altura isso para mim passou. Foi essa a questão que eu levantei. Como em 

relação à "One Stage" A câmara pagou à "One stage" 79.691 euros, e os bares ainda foram 

pagar mais à "One Stage, sabes muito bem que há limitação para estes valores porque há 

limitações para concursos públicos. ---------------------------------------------------------------------------
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------ Nós não estamos aqui a dormir e a câmara também não está a dormir, não é isso que 

está a dizer, se tu disseres que os bares pagam e com este serviço, e com isto conseguimos 

melhores serviços, serviços mais baratos, tudo bem, mas então a câmara que não se meta 

no meio. A câmara tem que nestes casos que ser uma entidade clara, não pode andar a 

pagar a terceiros e a quartos. Isto é um evento público. -------------------------------------------------

------ Em relação à questão, que está aqui levantada, eu não sei. Até agora isto viveu sem 

regulamento na Assembleia Municipal, há um regulamento anterior e esse regulamento 

anterior para mim é muito claro. Se ele se mantiver em vigor, é fácil, os bares pagam à 

câmara, está definida a transparência. É assim que deve ser, não tem que haver mais 

ninguém, os bares contratam um serviço com a câmara. ------------------------------------------------

------ Repara, há outra questão, eu podia aqui levantar outras questões também, que é a 

forma de seleção dos bares também, a questão de ser por sorteio, mas isso é outra disputa. 

Agora os bares estão a contratar com a câmara se contratam com a câmara, pagam 

diretamente à câmara. A concessão das bebidas é feita pela câmara. Pagam à câmara! O 

evento tem que ter as suas próprias receitas. --------------------------------------------------------------

------ Quando se fala em sustentabilidade do evento, o Sr. presidente que não está cá hoje 

disse e muito bem que há uma componente que não está aqui a ser avaliada, que é a 

receitas das IPSS e dos clubes, muito bem, eu também concordo com isso, mas todos eles 

tem que ir para lá! Tudo tem que contar para o mesmo bolo! ------------------------------------------

------ Portanto o que eu ponho aqui e a minha questão da transparência é esta: nós temos 

que deixar as coisas clarinhas Sr. Paulo. Esta questão formal é uma questão que está aqui, 

um erro, não sei como é, o que está a propor não é possível em termos legais, mas é 

possível manter o regulamento anterior. Não sei se é se não! Até aqui este regulamento 

nunca veio à câmara. Havia um contrato, segundo sei, um regulamento segundo sei, nunca 

veio à câmara. Ou nunca veio à Assembleia. Havia um regulamento segundo sei que 

funcionava na câmara, nunca veio aqui. A câmara se até aqui funcionou com ele 

provavelmente poderá continuar, não sei! A câmara depois que responda a isto.” ---------------

------- Antes de dar a palavra ao Sr. deputado António Martins , o Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal  diz as seguintes palavras: --------------------------------------------------------

------ “Pedíamos que serenassem um bocadinho porque o espaço já por si é relativamente 

exíguo e agradeço por um lado a paciência e por outro lado expresso o esforço, para ver se 

nos organizamos aqui dentro. Vamos tentar ultrapassar este, enfim, este que me parece ser 

um pequeno problema, relativamente a um ponto, não é, eventualmente algum lapso que 

tenha acontecido, mas de forma objetiva, porque se começamos a extrapolar para outras 

questões, daqui a pouco estamos a discutir tudo e não estamos a discutir nada.” ---------------
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------- De imediato dá a palavra ao Sr. deputado António Martins : ---------------------------------

------- “Sr. Presidente a razão da minha intervenção é precisamente essa: eu acho que 

temos que ser práticos. Para continuar com esta situação, então eu entendo que a 

Assembleia Municipal, pode proceder à alteração da proposta que lhe foi trazida aqui, neste 

momento. Eu sugeria para contornarmos isto e resolvermos o problema que o Sr. 

Presidente, desse algum espaço de intervalo, os grupos municipais reuniam e tentavam 

muito rapidamente em conjunto com o Sr. vereador, reintegrar alguns dos pontos que ali 

estão, de forma a que as coisas possam ficar mais ou menos a contento de todos. Corretas. 

Se o conseguirmos acho que o problema estaria solucionado e em termos práticos 

continuávamos com esta assembleia. Se os grupos estiverem de acordo.” ------------------------ 

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal diz o seguinte a este respeito: -------------------

------ “Permita-me só que, enfim, introduza só uma pequena nota na sua proposta que me 

parece perfeitamente correta. Para não atrasarmos em demasia os trabalhos da assembleia, 

aquilo que eu ia sugerir, é que os grupos municipais disponibilizassem um dos seus 

membros e juntamente com o Sr. vereador pudessem ultrapassar essa questão e a 

assembleia continuava com os pontos seguintes, para podermos cumprir a ordem de 

trabalhos porque senão torna-se difícil. -----------------------------------------------------------------------

------ Parece-me que com bom senso podemos ultrapassar essa questão.” ------------------------

------ Retoma a palavra o Sr. deputado Hilário Santos : ------------------------------------------------

------ “Sr. Presidente, nós temos todo o bom senso, mas parece-me que isto é uma questão 

de legalidade. Penso eu que a Assembleia não pode alterar nenhuma proposta do 

executivo. O executivo não está presente porque não tem unanimidade, não tendo 

unanimidade, não tem competência para alterar a proposta, e voltar a mandá-la à 

Assembleia. Podemos chegar a todos os acordos mas tudo o que aqui fizermos, do ponto 

de vista da legalidade, é ilegal. Basta que haja um maluco qualquer que venha interpor uma 

ação e vamos todos por aí abaixo pelas decisões que nós tomámos. Parece-me que isto 

não é legal, mas deixo à vossa consideração que eu não sou jurista.” ------------------------------

------ Novamente, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal  usa da palavra: ------------------

------ “Ora bem, a minha proposta já incluía também, o estudo. A mesa está a estudar o 

problema, e aquilo que eu estava a tentar fazer, era não parar a base da ordem de 

trabalhos, e que a questão se esclarecesse até, essa questão. Nessa pequena paragem, 

também se incluía esse aspeto, certo! Então se estiverem de acordo, os grupos municipais e 

o Sr. vereador, poderiam eventualmente tratar desse assunto e nós continuaríamos.” ---------

------ Toma a palavra o Sr. Vice-presidente, Jorge Almeida : -----------------------------------------

------ “Sr. presidente, já temos a confirmação efetivamente é possível fazermos a alteração, 
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a assembleia de acordo com a 75/2013, a assembleia só não pode alterar orçamentos, 

artigo 25º, nº 3.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Retoma a palavra o Sr. Presidente da Assembleia : ---------------------------------------------

-------“Era precisamente isto que eu estava a tentar evitar, eu estava a tentar evitar que o 

assunto fosse estudado aqui. Diz-me aqui a Sra. 1ª Secretária, artigo 25º, nº 3, da Lei n.º 

75/2013.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Neste momento o Sr. Presidente dá a palavra ao Sr. Vice-presidente : -----------------------

-----“Sr. Presidente: aquilo que eu acho que era importante, deixarmos claro, o discurso que 

fiz no 25 de abril, falava em construção e união, e é um bocadinho isto que nós queremos e 

vamos dar corpo a isso, efetivamente, muitos olhos vêem mais do que poucos olhos, e 

naturalmente há aí um erro formal que no executivo passou e convém esclarecer porque a 

câmara, indiscutivelmente quer a clareza e a legalidade. ------------------------------------------------

------ Neste momento o Sr. Presidente dá a palavra ao Sr. Vereador Edson Santos : ----------

------ “Boa noite a todos, eu acho uma piada a isto! Quer dizer: vocês estão aqui, por causa 

de um regulamento que está quase ou mais ou menos feito, e gera este problema todo este 

imbróglio todo, jurídico. Eu gostava de vê-los há 10 anos atrás, quando começou o 

Agitágueda e a progressão que aquilo teve. Esses, é que são os problemas! Sabe que, ó Sr. 

Eng.º Hilário, durante 5 anos, o Agitágueda para si não existia nem o comentava, pelo 

contrário. Estava de “costas viradas”, para ele; nem sequer lá tinha posto os pés. ---------------

------ A partir do momento que o Agitágueda começa a ter o crescimento que teve o 

interesse logicamente aparece. E às vezes questiono-me e aquele discurso politica que vem 

para aqui fazer, quase, todas as sessões, sempre que se fala no Agitágueda e começa a 

levantar essas faltas de transparência. ----------------------------------------------------------------------- 

------ Eu já lhe disse, e o Sr. Presidente também já te disse aqui uma vez: se acha que existe 

falta de transparência, sabe quais são as entidades às quais deve fazer a respetiva queixa, 

e deixar de estar aqui todas a vezes assim. É que cansa! E sempre que há o Agitágueda, 

cansa, porque eu dedico quase seis meses, além dos outros trabalhos que tenho como 

vereador, a tratar de um evento que mexe com a cidade toda. ----------------------------------------

------ E que, muitas vezes, nos primeiros anos do Agitágueda, andávamos a acartar as 

cadeiras, e vocês nem sequer falavam no Agitágueda. Chega Hilário! Chega porque o 

Agitágueda muitas vezes, eu assumo também grande parte da responsabilidade, que tenho 

na realização do Agitágueda, mas chega de colocar sempre a suspeita. ---------------------------

------ E eu vou explicar-te mais uma vez: Só existe um patrocinador das bebidas, porque só 

um é que dá mais valor que os outros todos, porque há dois anos e há três anos para cá, 

desde que começou a ser apetecível o Agitágueda, começaram a fazer-se concursos! Lê os 
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jornais todos, menos aquela parte que não lhe interessa. -----------------------------------------------

------ Porque há anúncios que são lançados nos jornais, para quem quiser ser patrocinador 

do Agitágueda desde o café, às bebidas, à cerveja, e das bebidas brancas e só não ponho 

as limas, o gelo, e toda a economia que gira à volta do Agitágueda, porque era ir muito ao 

pormenor, mas todos os anos é lançado o concurso para o patrocinador das cervejas. --------

------- O ano passado, estiveram lá dois, um deu 12.500€ e outro deu 15.000€. Se calhar, o 

Eng.º dava a volta e se calhar punha o outro, o que deu menos dinheiro, porque assim 

politicamente ficava tudo correto. Um ano um, um ano outro; independentemente do dinheiro 

que a câmara receberia. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Já estou na câmara há dez anos, e as contas da câmara começaram a ser geridas de 

maneira diferente, exatamente não indo atrás da politiquice, mas indo atrás daquilo que é o 

rendimento daquela câmara. É preciso saber gerir e gerir os nossos dinheiros também. ------

------ E quando vejo alguém que dá mais dinheiro que o outro, logicamente que vou por 

aquele que mais dá dinheiro. É esta a lógica. E por isso, venha quem vier, os jornais são 

lidos, nós pagamos a publicação e as propostas aparecem. As propostas são aquela que é 

melhor, que mais dinheiro dá para a autarquia. ------------------------------------------------------------

------ Em relação à transparência e à forma como se negoceia com os bares, ora eu convido-

o um dia destes a participar numa dessas negociações, principalmente as iniciais - as coisas 

agora estão um pouco mais equilibradas e se calhar acompanhavas algum regulamento - e 

sinceramente digo-vos: de há dois anos para cá, quando foi levantada a questão do 

Agitágueda e a falta de transparência, eu logicamente também concordo e achava que de 

facto tem que se pôr mais transparência, e mostrar que as coisas são feitas bem e por bem. 

Porque nós queremos que as coisas corram da melhor forma. Os bares na altura, nesse, 

que refere, os bares na altura chegaram a participar durante quatro anos, não pagaram 

nada. Aliás no primeiro ano do Agitágueda tive eu que andar a convidar bares, para que 

fossem para lá, aceitaram dois, dois bares neste momento são mais de 20 os que querem ir 

para lá. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ As coisas vão progredindo e logicamente com o peso que tem o Agitágueda a 

organização que a câmara não tem, em termos de estrutura para organizar um evento 

daqueles, nós damos às vezes e somos capazes de cometer alguns erros, mas sempre com 

o intuito de corrigir. E digo-te uma coisa: não há e nunca me pode acusar desta intenção de 

beneficiar alguém. O que eu lhe digo é isto. E agora para não me perder um bocado, os 

bares são convidados a participar, inscrevem-se, como neste caso há mais bares do que 

espaços. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Há um sorteio. No fim do sorteio são convidados os bares, aqueles que aceitarem, e 
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são-lhes indicadas as condições, 1300€ mais IVA. Os bares que aceitam, vai-se negociar e 

vamos dizer quais são as condições para eles lá estarem, que têm que vender bebidas a um 

determinado preço, porquê? Porque achamos que se investimos tanto naquele evento, não 

podemos dar condições para eles venderem ao preço que querem. Acho que se nós 

soubéssemos e deixássemos liberdade para eles venderem ao preço que queriam, em vez 

de ir lá e beber um uísque a 3€, pagaria a 5 ou a 6€. -----------------------------------------------------

------ Achamos que como aquilo é financiado com dinheiros públicos, deve ser tabelado. -----

------ Em relação ao patrocinador das bebidas da cerveja, acho que já expliquei: é assim que 

funciona. Em relação ao formato porquê não pagar diretamente à câmara? -----------------------

------ Porque numa das conversas em que estavam lá 13 a 14 bares, numa das conversas 

havia a possibilidade de contratar um DJ de renome internacional. Ora se fosse a câmara a 

fazê-lo, iria pagar muito mais, e as coisas são claras. ----------------------------------------------------

------ O Sr. pode se quisesse, bastava perguntar a todos os bares que lá estiveram, a quem 

é que vocês pagaram, como é que pagaram, porque é que pagaram a este e não pagaram 

àquele? Está claro! Foi negociado, foi falado, não falei, um a um, falei em plena plateia 

daqueles que tinham sido os bares concessionados e eles decidiram. Olhe: se formos nós a 

pagar, se calhar conseguimos fazê-lo mais rápido e mais barato. A partir desse momento, 

eles, pelo que eu sei que aconteceu o ano passado, pagaram 1300€ mais IVA e cada um 

conseguiram poupar, e conseguiram trazer o mesmo DJ. -----------------------------------------------

------ Isto é claro! Mas há aqui alguma dúvida em relação àquilo que se está a passar? Se 

houver algum procedimento do que não se tenha feito corretamente, por desleixo ou por 

alguma situação que até desconhecia, tudo bem! Que seja e que se corrija. É isso que tem 

sido feito ao longo destes anos no Agitágueda! Agora por em causa, a transparência! ---------

------ São 36 associações, que estão neste momento no Agitágueda, estiveram o ano 

passado. De um momento para o outro, vamos então lá ver a parte das associações, não é 

só parte dos bares; eu também tenho associações, são 36. O ano passado, com o 

regulamento que tinha eu devia ter feito o seguinte: - Meus amigos: isto é o regulamento, 

desculpem lá mas só tenho 12 boxes, então vamos por uma associação em cada uma, as 

outras tem que se ir embora! Olha fica para o ano. -------------------------------------------------------

------ Em plena assembleia, como aquela, com as associações todas, foi decidido que havia 

a possibilidade de entrarem todas. Parámos, como hoje devíamos fazer aqui também, e 

espero que a gente tenha o bom senso de o fazer, de parar um bocadinho e vamos arranjar 

a forma de o fazer. As associações entre elas, em 5 minutos, Eng.º Hilário, eram 36, e em 5 

minutos, arranjaram forma de caberem todas. Foi a maior alegria que tive naquele dia 

porque estava a ver que ia haver associações que iam ficar de fora. Eu sei o peso que este 
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evento tem para muitas dessas associações, que recebem tanto e que são capazes de fazer 

tanta receita no Agitágueda como, mesmo com o dinheiro da câmara e bem-querer, não 

conseguem fazer ao longo do ano todo. ----------------------------------------------------------------------

------ Portanto, eu acho que, isto de ter o Agitágueda e quando se sai lá para fora, e todos 

vocês que saem lá para fora e que sentem o que é o Agitágueda para as pessoas que não 

são de Águeda, o que é o Agitágueda para aqueles emigrantes que nos vêem e que através 

da Internet, conseguem sentir o orgulho, do que é ter uma cidade que de alguma forma 

consegue ter coisas que grandes cidades muitas vezes não têm. O que é ter esta economia, 

toda a funcionar, durante um mês inteiro no Agitágueda, o esforço que se faz, duma equipa 

da câmara do meu esforço também, porque também o tenho que dizer, e conseguir ter no 

Agitágueda uma economia a funcionar, os restaurantes cheios, as associações contentes. E 

vou dizer uma coisa Hilário: o Agitágueda, não é meu não é deste executivo. O Agitágueda 

é de toda aquela gente. Eu vou ser sincero, eu sem as pessoas das associações, sem os 

bares, eu não fazia o Agitágueda. Não vale a pena. E hoje o que estás aqui a pôr em causa 

é se essas associações entram ou não entram? Porque eu já não alinho em mais nenhuma 

destas. Já me atravessei muitas em situações que se calhar por causa do Agitágueda a pôr 

em causa e não me volto a atravessar em mais nenhuma. ---------------------------------------------

------ Se hoje decidirem que este regulamento não é aprovado, o anterior também não vale a 

pena porque também não está bem, e eu garanto será feito da maneira que tem que ser 

feito. Que não haja associações, agora não me volto a atravessar em mais nenhuma vez, 

por nenhum bar e nenhuma associação, por estas situações que estão aqui a acontecer. ----

------ Dar a entender que há sempre uma nuance, que há sempre uma nebulosa e isto é 

politiquices. Se houver interesse em saber a verdade – lembro-me de uma reunião de 

executivo em que foste lá chamado para te explicar a verdade – eu tenho pareceres 

jurídicos, que é possível fazer esta parte, saber que é que vai pagar, que é possível serem 

os bares a pagar, e que me dizem: - podes fazê-lo. -------------------------------------------------------

------ Demonstrei isso. Eu disse exatamente como é que os bares tinham sido pagos, qual é 

o processo, como é que isso funcionava, e ainda hoje ao fim destes anos todos, estes 

meses todos, ainda vem para aqui outra vez falar na transparência?! Melhor transparência 

que a desta câmara, não encontra! Desde as contas, à forma como é feita e depois tem o 

caráter das pessoas. São pessoas de bem e sabes que temos pessoas que estão lá ao lado 

das pessoas que lá estão no Agitágueda. Acho que não há necessidade, estamos a falar às 

vezes, e é preciso que as pessoas entendam, estamos a falar de 13 a 14.000€, para se pôr 

em causa um evento de 500.000€ e que se paga, e porque é que eles fazem trabalhos 

reforçados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Hoje tive uma reunião com uma das empresas de animação, o orçamento que está lá 

definido, porque isto são várias as reuniões que temos que fazer, porque isto é um 

orçamento, se vamos aceitar o 1º que eles enviam, em vez de se pagar 30 paga-se logo 50 

– São várias reuniões que tenho que ter para negociar os preços. Mas se os bares, pagarem 

metade, os 13 mil e tal, a câmara só vai pagar 15. Portanto aquela ideia, mirabolante que 

tem, de que há aqui coisas que se pagam duas vezes, isso encontrava eu nas contas da 

câmara, posso-te dizer muitas Sr. Eng.º Hilário. No tempo em que o PSD estava naquela 

câmara, se calhar isso acontecia. As coisas mudaram há muito tempo, mudaram há muito 

tempo! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Só para terminar, cansa, dói ouvir o Sr. Hilário, sempre que há o Agitágueda, a falar 

das coisas de forma a pôr em causa, o meu bom-nome. Porque eu sinto, porque eu não sou 

pessoa para virar as costas a uma coisa. Portanto aqui, eu acho que é esta a questão, é que 

se paga duas vezes, não se paga duas vezes. Há uma divisão de tarefas e é preciso 

responsabilizar os senhores dos bares porque ganha-se lá muito dinheiro e é preciso 

começar a pensar que eles têm que contribuir para aquele evento. Portanto, eu neste caso, 

na parte do formal se quiserem, estou disponível para nos reunirmos e alterarmos esta 

situação se for legal e se for possível, fazê-lo já. ----------------------------------------------------------

------ Em relação à parte do Agitágueda e ao regulamento, não volto mais a tocar no 

assunto. Se quiserem acompanhar, o processo todo, está agora no início. Se quiserem 

acompanhar as reuniões que vamos fazer com os bares, é à porta aberta, pode fazê-lo e se 

houver alguma questão legal que não esteja a ser cumprida, agradeço que me digam para 

que se possa resolver o quanto antes.” -----------------------------------------------------------------------

------ Paulo Matos – PSD: ---------------------------------------------------------------------------------------

------ “Sr. Presidente a Assembleia Municipal é um lugar de fiscalização, da atividade da 

câmara municipal. Nós fiscalizamos as propostas que nos são apresentadas pela câmara 

municipal. Temos esse direito porque senão não existia a assembleia, não servia para nada, 

ela já serve para muito pouco e mesmo com a nova lei não vejo que se tenha alterado este 

cenário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O que eu digo e por leitura do artigo 25, nº 3, a lei especifica concretamente áreas em 

que não pode haver alteração das propostas que a Câmara Municipal apresenta. O que 

numa leitura, à contrário como nós costumamos dizer, a assembleia pode alterar as 

propostas que a câmara municipal apresenta. O que eu estava a perguntar à minha colega é 

se o que se pretende alterar hoje aqui é uma alteração de fundo, que vá mexer, no 

documento no seu conjunto, ou uma mera alteração de um lapso que aconteceu. E portanto 

se for só isso, eu penso que a assembleia municipal pode alterar face à leitura desse artigo. 
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Não obstante, os juristas têm sempre algum cuidado, o artigo no seu corpo diz que o vem 

aqui é sempre sob proposta da Câmara Municipal. E portanto o que tiver que ser alterado 

tem que ser sob proposta da Câmara Municipal, sempre sob proposta da Câmara Municipal. 

É a sugestão da assembleia, que fiscalizou e verificou que há um lapso sugere à câmara 

municipal, que altere a sua proposta aqui e uma vez alterada nós submetemos essa 

proposta à votação. Sendo assim eu acho que deve ser feito. -----------------------------------------

------ Aproveitava a oportunidade para dizer que percebi a intervenção do Dr. Edson, e 

compreendo o cansaço, etc. com estas questões, mas cada vez mais, hoje, as coisas 

devem ser cada vez mais clarificadas, a esse nível. Quem levantou questões, aqui sob o 

Agitágueda, não foi sobre o evento sobre a qualidade do evento, sobre a necessidade de ele 

até progredir, constituir como constitui já uma marca cultural, no panorama cultural de 

Águeda. O que foi feito aqui foi um papel fiscalizador da Assembleia em todas as outras 

sessões. E portanto não pode ser crucificado um membro da assembleia, o membro Hilário 

Santos, por ter levantado questões que são pertinentes. Eu penso que ele em nenhuma das 

suas intervenções levantou qualquer suspeição, no sentido da câmara estar a favorecer 

alguém. O que ele levantou, do meu ponto de vista, é o meu ponto de vista, foi a 

necessidade de haver regras claras que exatamente não permitam a existência dessas 

suspeições. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E portanto, a minha cultura jurídica diz-me isso, quer dizer: se não houver regras muito 

claras essas suspeições são mais passíveis de existir. Se ele não foi muito claro é porque 

não tem capacidade para se exprimir desta forma, mas esta é a minha opinião. Não tem 

capacidade jurídica para se exprimir desta forma, mas agora não se pode é levantar um 

processo de intenções ao membro da assembleia que cumpriu o seu papel. Porque se nós 

não fiscalizarmos estas coisas aqui, então não servimos para nada. Aliás eu já percebi há 

muito tempo que os papéis das assembleias municipais, tirando fazer política, politiqueira, 

servem para muito pouco, mas servem para isto: para descobrir lapsos, e mais, esta 

competência é da mesa da assembleia, Sr. Presidente: verificar o cumprimento das 

propostas de acordo com a lei, se estão de acordo com a lei, antes de cá virem, eu fazia 

esse trabalho. Ó Sr. Presidente: eu antes das propostas cá virem eu tinha um trabalho 

enorme de verificação se elas estavam de acordo com a lei. Porque essa é uma 

competência da mesa da assembleia e isso evitaria, certamente, alguns problemas destes. -

------ Eu não estou a mandar trabalhar a mesa. Estou a dizer, que a mesa deve fazer esse 

trabalho. Porque fazendo esse trabalho e até tem uma jurista, na mesa, que é habilitada e 

ilustre colega. Antes das propostas cá virem, não é só no tempo, como diz ali o Eng., para 

nós as lermos, é virem formuladas como deve ser. Agora, os lapsos corrigem-se é a minha 
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opinião. Nós podemos alterar isso, até porque senão podemos ser acusados de estar a 

entorpecer um processo. Eu sou o maior frequentador do Agitágueda. Isso desde já vos 

garanto, até porque tenho filhos e eles gostam muito de lá ir, e é uma alegria para todos nós 

termos um evento importantíssimo, importantíssimo que deixa marca cultural e isso é 

inquestionável, e não pode ser lançada aqui a ideia que nós estamos contra isso. Não é isso 

que está em causa; o que está em causa é ter regras claras. A transparência é regras 

claras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal  questiona o seguinte: --------------------------

------- “Sr. deputado, concluiu, mas antes de ir embora gostaria só que me esclarecesse uma 

coisa, peço imensa desculpa: -----------------------------------------------------------------------------------

------ Em primeiro lugar, queria louvar a sua capacidade para verificar toda a documentação, 

pelo seu esforço e a sua capacidade, enquanto presidente da assembleia municipal ou 

enquanto, ex-presidente da assembleia municipal verificar e conseguir antever todas estas 

situações. No entanto eu gostava de lhe perguntar o que está aqui em causa é uma 

ilegalidade? Estamos a falar de um lapso de escrita ou de uma ilegalidade? ----------------------

------ O Sr. disse que competia à mesa verificar previamente as ilegalidades. Eu pergunto, 

isto é uma ilegalidade?” -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Matos – PSD: ---------------------------------------------------------------------------------------

------ “Não. O que a mesa tem que verificar, é se a Assembleia Municipal pode alterar esta 

proposta, não se tratando de uma questão de fundo mas apenas de um lapso, certo, foi isto 

que eu quis dizer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal questiona mais uma vez: -------------------------

------ “Mas eu gostava de referir duas coisas. 1º: pelo que eu percebi, da leitura dos 

documentos que fiz, os documentos passaram pela assessoria jurídica, foram aprovados por 

unanimidade no executivo. À partida, não é, pelo que eu vi aqui a deliberação foi por 

unanimidade, à partida nada faria prever que iria existir este problema, agora o papel da 

assembleia é o fiscalizador. É esse o papel que existe e olhe que não é pequeno, não serve 

assim para tão pouco como acabou de dizer, serve para muito.” --------------------------------------

------ Marlene Domingues Gaio – PSD: ---------------------------------------------------------------------

------ “Sei que todos prometem mas eu vou mesmo ser muito rápida. Boa noite a todos. 

Realmente no seguimento daquilo que disse o Sr. Dr. Paulo Matos, e embora estejamos 

todos aqui numa posição concertada, para resolver este problema, até porque, parece que o 

timing é curto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Na realidade e se, conseguirmos perceber que a câmara pretende, e deixou aqui claro, 

pretende que as IPSS's possam também participar, eu acho que e o meu colega tem razão, 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30/abril/2015  

49

quando diz, que a câmara tem que apresentar aqui uma proposta, na redação, porque 

nomeadamente no artigo 19, que é os tipos de participação, que nós referimos há pouco 

tem apenas uma alínea, alimentar/venda de bebidas não somos nós assembleia municipal 

que vamos votar aqui, que tipo de participação é que a câmara municipal quer ver 

contemplada no espaço do Agitágueda, não é, eu, não sequer li o regulamento de 2012, 

mas eu penso que, isto é mais ou menos ou é mesmo a redação exata do artigo nº20 que 

tinha ainda, que tipos de participação embora, tivesse duas alíneas: a a) e a c), não tinha a 

b), eu não sei se a intenção aqui é manter ou não mas na realidade gostaríamos que a 

câmara nos diga isso, não somos nós que vamos dizer à câmara o que é que devemos 

fazer ou não.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal  continua: -------------------------------------------

------ “Muito bem, eu volto a repetir que era muito importante que ultrapassássemos esta 

questão, e que só depois então, discutíssemos as questões de natureza mais genérica. Eu 

pergunto ao Sr. Vice-presidente da câmara se há condições para que o executivo apresente 

uma proposta de alteração a este ponto em concreto, sim ou não?” ---------------------------------

------- Responde o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal : ---------------------------------------

------ “Sr. Presidente neste momento, há aqui dúvida jurídica, se é à Assembleia que cabe a 

possibilidade de fazer essa alteração, ou se é o executivo que tem que propor, há aqui 

juristas presentes porque eu tenho essa dificuldade de perceber.” ----------------------------------- 

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal  refere que, ao que parece, tem que ser o 

executivo a propor. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Responde o Sr. Vice - Presidente da Câmara Municipal: -----------------------------------------

------ “Mas temos aqui uma questão formal as pessoas que votaram favoravelmente, não 

estão aqui todas, portanto não sei se caímos num impasse ou se há forma de o ultrapassar. 

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal  dá a apalavra ao Sr. Deputado António 

Martins: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “Senhor Presidente, eu acho que e toda a gente acha que, temos que sair é daqui. -----

------ O problema é este: não está em causa para mim, que seja ou não o executivo a 

propor. Eu acho, é que em termos práticos, a proposta que o executivo fizer pode esbarrar 

de novo com entendimentos contrários da assembleia. --------------------------------------------------

------ Das duas uma, por muitas críticas que tenhamos a fazer ao executivo, e algumas 

temos obviamente, acho que devemos passar essa parte, porque já vamos adiantados na 

hora, se nós queremos evitar estar aqui até às tantas a tentar resolver um problema 

independentemente da proposta que o executivo faça formalmente à assembleia eu acho 

que, por uma questão de colaboração e também de uma certa honestidade política, nós 
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devemos colaborar, neste momento, na feitura da alteração, acho eu. Feita a alteração e 

entendendo todos que minimamente está correta, ser o executivo a propô-la à assembleia, 

ou ser a assembleia a propor-se na alteração, que no meu entender, o pode fazer, para mim 

é indiferente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu acho é que, por uma questão também de imagem política, nossa, devemos, se 

calhar colaborar e resolver este problema rapidamente porque é um evento que nos 

interessa a todos, deve ter o impacto que nós todos gostamos que tenha, embora no 

princípio alguns de nós fossem críticos relativamente a ele, e nalgumas partes com razão. 

Quer dizer que acho que, objetivamente, devemos ser honestos na abordagem e contorno 

deste problema, se estivermos todos envolvidos nisso, acho que os grupos municipais se 

devem disponibilizar para rapidamente para alterar ali duas ou três situações. E saímos 

deste impasse e resolvemos o problema e segue em frente.” ------------------------------------------

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

Câmara Municipal  de Águeda: ---------------------------------------------------------------------------------

------- “Sr. Presidente, concordo com a proposta, eu penso que a colaboração dos grupos 

parlamentares para chegarmos aqui a este consenso e enfim termos uma opinião de 

consenso e depois, naturalmente, se a lei o permitir, assumimos como proposta nossa se for 

esse o caminho legal.” --------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal  interfere dizendo: --------------------------------

------ “Vamos parar aqui um bocadinho. Vamos ser práticos, relativamente a esta questão. 

Todas as bancadas municipais estão de acordo com esta proposta? Certo! Então eu pedia 

ao Sr. Vereador responsável por esta área, talvez seja mais fácil assim, com um membro de 

cada bancada municipal, que se retirassem da sala para uma sala ao lado. Ao Sr. Vereador 

Edson Santos, pedia que se retirasse com alguém que se disponibilize de cada uma das 

bancadas, para redigir o ponto e para que a Assembleia pudesse prosseguir.” -------------------

------ 2.5 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de regulamento de 

participação nos talentos Agitágueda;  ------------------------------------------------------------------------

------ 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 regulamento de participação 

nos talentos Agitágueda. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.6 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de regulamento do 

Agitágueda Art Festival;  ------------------------------------------------------------------------------------------

------ 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, 
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por unanimidade  aprovou a Proposta da Câmara Municipal regulamento do Agitágueda Art 

Festival. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.7 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para concessão da 

exploração do edifício designado Espaço Cidade; ---------------------------------------------------------

------ 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 para concessão da exploração 

do edifício designado Espaço Cidade. ------------------------------------------------------------------------

------ 2.8 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para concessão de 

exploração e gestão do edifício da antiga Escola Primária de Macieira de Alcôba, para 

funcionar o restaurante típico; -----------------------------------------------------------------------------------

------ 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 para concessão de exploração 

e gestão do edifício da antiga Escola Primária de Macieira de Alcôba, para funcionar o 

restaurante típico. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 2.9 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de apoio à União Freguesias 

Belazaima, Castanheira e Agadão, para a realização do evento Triologia Serrana;  -------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia Municipal questiona o Sr. Vice-Presidente da 

Câmara  Municipal sobre eventuais explicações relativas a este ponto, que por conseguinte 

passa palavra à Sra. Vereadora Elsa Margarida de Melo,  para alguns esclarecimentos: -----

----- “A Triologia Serrana é uma proposta da União de Freguesias para uma iniciativa. À 

semelhança do que temos feito, a autarquia participa com uma percentagem até 30%, até 

ao valor de 2.000 euros, para uma iniciativa por ano em cada freguesia. Esta foi a iniciativa 

apresentada pela União de Freguesias. Triologia, depreendo que tenha que ver com a união 

de três freguesias.” -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 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 apoio à União Freguesias 

Belazaima, Castanheira e Agadão, para a realização do evento Triologia Serrana. -------------

------ 2.10 – Apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais, a 

respetiva avaliação e a apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do 

ano 2014; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Neste ponto da ordem de trabalhos foram feitas as seguintes intervenções, que se 

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

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

------ “Só duas ou três notas rápidas sobre as contas. Como tenho dito sempre, as contas 

não se põem em causa as boas contas do município, mas também avaliamos aqui nesta 

prestação de contas o Plano de Atividades e tudo o que foi realizado. ------------------------------

------ Vou abster-me nesta prestação de contas seguindo alinha da questão da votação do 

orçamento; também me abstive para este ano. ------------------------------------------------------------

------ Três ou quatro notas muito rapidamente. A 1ª nota tem a ver com o plano de 

investimentos câmara. Todos nós temos ouvido falar que a câmara é uma câmara saudável 

ao nível financeiro. O Sr. Vereador ainda há bocado o disse; que é assim que se faz uma 

boa gestão, no entanto, ao nível do investimento, nós fizemos um investimento de 52%. Se 

a câmara não tem dificuldades de financiamento, se até tem alguma folga, se previu realizar 

um determinado investimento e só conseguiu realizar 52% do investimento é porque alguma 

coisa não está bem. Ou não está bem no planeamento, ou a câmara não é capaz de o 

executar. Porque não é uma questão de falta de dinheiro. Dinheiro pelos vistos tem. Não é 

aí que está o problema. Portanto, aquilo que temos dito muitas das vezes é que é preciso 

ajustarmos mais o investimento ao planeamento. Temos dito isto muitas vezes. No ano 

anterior, ano de eleições, a câmara já conseguiu um investimento superior de 65%, segundo 

nos dizem aqui, mas investir 6 milhões de euros, num ano que tínhamos previsto investir 

quase 13 milhões, é muito pouco no meu ponto de vista. O Sr. Vice-presidente já explicou 

que inclusivamente hoje há um novo fenómeno tem a ver com as obras adjudicadas, mas 

também me parece que pode haver outra forma de fazer concursos. Porque quando o 1º e 

quase único item que vamos considerar é o preço, naturalmente, nos dias que correm, 

vamos ter muitas obras paradas. Tem que haver outros fatores. E estou a recordar-me – 

não tem nada a ver com a câmara – das Estradas de Portugal, o que fez na ponte do Vouga 

que esteve ali durante um ano, em obras quando se tivesse gasto mais 20% tinham feito 

aquilo em 3 ou 4 meses e a rentabilidade era completamente diferente. Mas isso é outra 

maneira de fazer as coisas. --------------------------------------------------------------------------------------

----- Não está aqui o Sr. Vereador do Desporto, mas está aqui a Dr.ª Elsa que tem 

sensibilidade para o desporto, é ex vereadora do desporto, e está o meu amigo José Vidal 

que fala muitas vezes na questão da educação e da diminuição do número de horas de 

Educação Física nas escolas, no qual eu concordo com ele. Este governo tirou o número de 

horas à Educação física nas escolas. Parece impossível! Às vezes concordamos. O 

Desporto tem sido o parente pobre neste município. No ano de 2014, na rubrica Desporto, 
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Recreio e Lazer, foram investidos 381 mil euros. Não vou comparar com o Agitágueda para 

não dizerem que estou sempre a falar do Agitágueda. Ao nível da Cultura gastou-se mais de 

1 milhão de euros. Parece-me claramente, que tem que haver uma outra aposta ao nível do 

desporto. Eu apoiei este executivo e este presidente da câmara quando chegou aqui e 

disse”apoiar o Desporto, na área da formação e não andara apoiar na área dos seniores; eu 

estive ao lado dele contra muita gente do meu partido, mas tem que haver um apoio maior 

na área da formação, na área desportiva. É fundamental para os nossos jovens. 381 Mil 

euros são muito pouco. Só quem não acompanha os clubes e atividade desportiva que eles 

desenvolvem e que é competência do estado e só quem não é dirigente nestes clubes é que 

não sente o que estamos aqui a dizer. Acho muito pouco esta verba. -------------------------------

------ Continuando, só mais uma nota rápida que tem a ver com despesas com pessoal: ------

------ O ano passado, a Câmara Municipal gastou mais 519 mil euros em despesas com 

pessoal. Subiu 7% as despesas com pessoal. ------------------------------------------------------------ 

Todos nos recordamos do que temos falado sobre o IMI. Em Águeda, felizmente, após 

muitas vezes o PSD ter pedido, e felicitamos a câmara também por isso, temos o IMI em 

taxas mínimas. Hoje iremos votar uma proposta apresentada pelo CDS também para as 

famílias numerosas para termos reduções de IMI e desde já estaremos ao lado dessa 

proposta, mas também, como sempre dissemos. O IMI é um imposto que está 

absolutamente disparado. Tem que ser reduzido porque claramente, nós reduzindo o IMI 

mínimo, o ano passado recebemos mais 10% de IMI; recebemos mais quase 500 mil euros 

de IMI, passando à taxa mínima. Mas, no próximo ano, a Câmara ainda vai receber mais. E 

portanto, aquilo que temos dito, é que muitas destas boas contas, têm a ver com mais 

impostos que todos nós pagamos. Por isso temos também boas contas. Porque as receitas 

dos municípios de hoje, não tem a ver com as receitas do passado. Como disse, quando 

esta câmara, o PS, tomou posse em 2005, as receitas de IMI, na altura contribuição 

autárquica, do município eram 3,300 ou 3,400 milhões. Hoje são 4,800 milhões, mais 1,4 

milhões de euros/ano, com taxas mínimas. Se tivéssemos taxas máximas era bom! Mas é 

para nós percebermos de onde é que vem muitas das vezes a tal propalada boa gestão. 

Para que se tenha uma ideia, a Câmara no ano de 2013/2014, reduziu IMI e reduziu IRS. 

Reduziu impostos. Naturalmente, a sua receita a impostos e taxas devia ter diminuído. O 

que nos diz o documento é que no ano de 2014 em impostos e taxas a câmara recebeu 

mais 18% em relação ao ano anterior ou mais 1,4 milhões de euros, em impostos e taxas 

que todos nós pagamos, é o que a Câmara Municipal recebeu. É o que nos diz o relatório. 

Portanto, são alguns fatores que também evidenciam as boas contas que nós temos porque 

também vamos, nós todos como munícipes, pagar mais para o município, fruto das leis do 
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Estado. Nós sabemos isso. Mas temos que ter esta noção.” -------------------------------------------

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

------ “É a 2ªvez que aqui venho e é a 2ª vez que concordo com o Sr. Eng.º Hilário. Como 

vêem não é assim tão raro. E, se bem me lembro, nas últimas assembleias, foi sempre 

assim. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E esta questão do desporto, era bom que aqui estivesse o Sr., Vereador, mas não está, 

poderemos depois de ver isso porque o investimento na atividade desportiva, não é os 

clubes. Há clubes que não mereciam nem um tostão porque as crianças que lá anda estão a 

ser prejudicadas. Isto é para quem sabe. Só dou um pequeno exemplo: como é que se joga 

futebol com crianças de 5, 6 ou 7 anos com pitons? Para quem sabe. Se eu fosse pai, não 

deixava porque os traumatologistas dizem que eles aos 30 anos andam todos coxos. O 

tendão de Aquiles só está pronto aos 12 anos. Nós sabemos disso e as pessoas da área da 

saúde, sabemos disso. Os tendões de Aquiles são forçados em geral e contrações e 

apreensões nos relvados sintéticos; para quem sabe, sabe que não havia de haver relvados 

sintéticos para crianças, devia haver pelados para eles deslizarem, escorregarem e caírem. 

Eles deviam jogar de sapatilhas, escorregar e cair. Não pitons que é para os prender. Que é 

para os estragar. Portanto, esses aí nem mereceriam nada. Mas a posta tem que ser aqui. E 

se nessa parte o executivo tem um regulamento que está a ser cumprido, eu sempre pedi e 

por acaso tenho-me esquecido nos últimos anos e a culpa é minha. Lembro-me em 2006 

que pedi 10% de aumento e fomos sempre aumentando 10% durante os anos em que eu 

me lembrei sempre foram transferidas essas verbas para o desporto infantil. Depois houve 

uma altura em que me esqueci e mais tarde numa assembleia, voltei. Porque é muito pouco. 

Nisso considero que o Sr. Eng.º Hilário sempre tem razão. E há particularidades nesta parte 

do desporto que são importantes, que vinham no regulamento. ---------------------------------------

------ Por exemplo: quem treina os miúdos? E lá vinha a particularidade. Pessoas que 

tivessem formação pedagógica os clubes recebiam mais; ----------------------------------------------

------ Por exemplo: profissionais das atividades físicas que estivessem ao abrigo dos clubes, 

receberiam mais do que o treinador de 4º grau.  Não sabe treinar crianças. Até estava mais 

ou menos bem feito, mas eu tenho-me esquecido, mas vou-me lembrar para que haja 

aumentos para o próximo ano. Realçar uma coisa que nós vemos que está a dar resultado o 

Centro de Marcha e Corrida. Parabéns à Câmara Municipal por ter apoiado esta iniciativa, 

com alguns defeitos, mas é da sua formação, da génese, como nasceu, mas a verdade é 

que da forma como a câmara gasta 30.000 ou 35.000 euros/ano, que neste momento já está 

nas freguesias, o período da noite tem mais de 130 praticantes, só o das nove da noite, foi 

uma coisa doida. Às vezes isso parece uma manifestação, isso é bom. Não é tudo, é um 
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princípio, é um bom investimento, não é muito dinheiro e, no global, comparando isto e os 

efeitos, acho que o Eng. Hilário tem razão, mas tem de ser feito por um plano. Não é 

despejar dinheiro em cima dos clubes e na formação dos clubes. Porque se os seniores 

também são importante, na sua imagem, na sua concepção. Nós sabemos que há ali 

períodos importantes, na formação e que é preciso quando se dá o dinheiro ao clube, que 

por exemplo a câmara assuma a formação; -----------------------------------------------------------------

------ Dou só um exemplo: algumas câmaras que eu conheci, duas vezes por ano tinham 

formação paga pela câmara, em todas as classes juvenis e em todas as atividades 

desportivas. Era um subsídio. E se não iam lá, perdiam o subsídio do clube. Portanto não é 

só dar dinheiro; é dar dinheiro para que desenvolvam um trabalho de qualidade. ----------------

------ Em relação às contas, o município está bem. As receitas que o Eng.º Hilário mostrou 

aqui poderão vir a aumentar no IMI. As contas que ele faz não são assim. As receitas em 

2005 não eram as mesmas que em 2006 e 2007. Agora é que é esta diferença de um 

milhão em relação a 2004. E nós verificámos aqui, numa assembleia há 2 anos, que eram 

muito idênticas, agora disparou o IMI. Mais tarde havemos de falar nisto, noutro ponto, 

porque nós vamos falar à frente, do disparar do IMI. -----------------------------------------------------

------ Há uma questão que eu tenho vindo a discutir que é a seguinte: a Câmara tem feito 

investimentos; a Câmara tem adquirido terrenos; a Câmara tem feito um Parque Empresarial 

que tem estado a dar resultados e que mais tarde virão à Assembleia diversas situações 

com que dotaram o Parque Empresarial, mas a Câmara também tem as contas em dia. Está 

a assumir muitos custos para o futuro. Porque, manter o investimento cultural que nós 

estamos a manter por ano, manter o investimento nas IPSS, só em transportes dá 185 mil 

euros e a Câmara gasta 500 mil; na alimentação a diferença entre o que recebe e dá, 

portanto manter isto é caro, mas temos de virar um pouco essa ideia de que a câmara tem e 

vai ter sempre dinheiro para tudo e vê-se muita gente a dirigir-se à câmara a exigir mais. ----

---- Falou-se há pouco nas freguesias, só para referir que não há nenhum concelho da CIRA 

que transfira tanto para as freguesias como Águeda, mas no entanto, Águeda é a 3ª mais 

baixa de receitas, proporcionalmente. Que Águeda não tem assim tantas receitas. É a 3ª 

mais baixa das receitas da CIRA, proporcionalmente. O que quer dizer que este jogo de 

receitas, ainda bem que baixaram todas essas taxas, isto é tudo em prol de nós todos e é 

bom, mas as receitas não são assim tantas como parece. As juntas têm capacidade de 

trabalho, tem ideias, tem alguns meios materiais e humanos e se tiverem mais fazem mais, 

mas este mais, a câmara não conseguirá alimentá-lo sequencialmente nos próximos 3 ou 4 

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

------ Eu não percebo muito de finanças, mas tenho falado com algumas pessoas e a 
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verdade é que é isto que se vai passar, derivado às reuniões da CIRA que indica que nós 

somos o município de receitas mais baixas, dos onze e proporcionalmente à população e às 

áreas. Isto está nos dados da CIRA e o alerta da CIRA incluía Águeda e que a receita 

estava num limiar muito baixo, devido às evoluções que estavam a ser realizadas. -------------

------ Em relação ao resto das contas, eu acho que as contas são auditadas, as contas são 

vistas, temos muitas possibilidades de fiscalização; há todo um trabalho que vem sendo feito 

por medidas governamentais, outras por iniciativas desta autarquia que nos levam às contas 

que estão. Nós discutimos muito planos e orçamentos, nas contas, no final há atrasos que 

justificam mais ou menos investimento, agora as contas em si, estão certificadas, estão 

certas, estão corretas e portanto, irá ter o nosso voto favorável.” -------------------------------------   

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

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

------ “Fundamentalmente queria falar do assunto que o Eng. Hilário traz, que são as 

receitas. É um facto! As receitas aumentaram por força do governo central. Quem fez 

disparar o IMI foi uma decisão do governo da república, não é da Assembleia Municipal. A 

Assembleia Municipal e o executivo municipal o que fizeram foi no parâmetro legal, levar ao 

mínimo, o que não se verifica nas nossas redondezas. Mas depois a análise feita a seco 

também não é correta, porque eu também me posso lembrar que em 2004 não houve a 

crise do petróleo, o gasóleo era muito mais barato e todos os produtos ligados ao petróleo e 

aos derivados subiram exponencialmente e fizeram uma coisa que a Câmara Municipal e as 

usam muito: gasóleo, alcatrões e outras coisas que tais. E dizer que a Câmara Municipal, na 

minha ótica começa-se a substituir em exagero ao estado central; começa-se a substituir ao 

estado central em tudo e mais alguma coisa, canalizando o dinheiro para as pessoas, como 

é óbvio e eu já disse aqui, que no âmbito do grande leque de competências, qualquer dia 

não consegue acorrer a tudo o que são competências próprias. Tem feito um apoio brutal no 

apoio às IPSS no concelho, às famílias com problemas através da ação social, tem aquela 

situação do Águeda Solidária para pessoas idosas, é a questão que o Sr. Presidente da 

junta do Préstimo aqui falou, que é subsidiado pela câmara do transporte dos idosos das 

zonas mais deslocalizadas, é com o apoio da câmara. Qualquer dia, a gente até abdica dos 

impostos e abdica de tudo e diz ao governo central para mandar. E ainda me parece que vai 

haver mais um desconto especial, chamado “desconto especial por conta”, do IMI, para a 

gente substituir o Estado e é a subversão total de tudo. E esta questão deve ser muito bem 

ponderada e muito bem analisada porque senão, corremos o risco de dentro de pouco 

tempo, com tantos apoios e tão alargados, se calhar, um dia destes, o IMI para estar a 0,3 

passar para 0,4 para suprimir aquilo que o Estado tem vindo a retirar, que curiosamente foi 
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este estado central que fez o maior choque de impostos que há memória no país e que 

aumentou todo o tipo de impostos levando as pessoas a uma situação de dificuldade e que 

faz com que depois, aqui todos, apelemos sempre à boa vontade e às boa contas da 

Câmara para se substituir ao estado central. ---------------------------------------------------------------

------ Nós devemos dar méritos a quem os tem e devemos retirar os méritos a quem não os 

tem. E eu aqui, por mais vontade que tivesse de retirar os méritos á câmara, não posso. 

Porque consegue ter a sua situação financeira estável, com folga, segundo diz o Eng. Hilário 

e eu acredito e ainda por cima dá todo o tipo de apoio que são sobejamente conhecidos. É 

uma questão de mérito e o mérito tem que lhe ser dado. ------------------------------------------------

------ Por outro lado queria dizer ao Eng.º Hilário que também estou de acordo que 380 mil 

euros poderão ser uma verba que poderia ser aumentada no apoio ao desporto, com regras 

claras e precisas. Porque depois de ouvir o professor José Marques Vidal falar, e que nos 

chamou a atenção para uma série de problemas, não pode ser um “despejar” e aí deveria 

haver um regulamento clarificador, um pouco como aquele que pediu para o Agitágueda, 

que é para não haver dúvidas. Mas de facto, estou de acordo que se possa reforçar alguma 

coisa no apoio ao desporto e se calhar ao desporto para todos, o que era interessante.” ------

------ Neste momento Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Alme ida,  usa da 

palavra para esclarecerecimentos: -----------------------------------------------------------------------------

------“Só para esclarecer e muito rapidamente. Relativamente àquilo que o Sr. Eng.º Hilário 

Santos veio dizer e que temos que adequar o Plano que temos à realidade, dizer-lhe que 

essa tem sido sempre uma preocupação nossa, o irmos adequando o mais possível. 

Lembro-me, quem anda nisto há mais tempo, há uma série de anos tínhamos realizações do 

plano de investimentos de 25% e 20% e às vezes menos, e temos vindo a crescer. 

Efetivamente aquele fenómeno de que falou condiciona, porque estes valores estão 

cabimentados e às vezes transitam de ano, mas estou a lembrar-me por exemplo das obras 

do canal, da ponte de Óis da Ribeira, de muitas pavimentações, nomeadamente as que o 

Sr. Presidente da junta de Fermentelos veio dizer e que efetivamente ficam penduradas e 

percebe-se aqui perfeitamente que havia encaixe financeiro, até porque o resultado 

demonstra isso claramente. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à questão do Desporto, se fizer aqui a extrapolação para as atividades 

de 2015 vê que há um reforço significativo e além disso tem vindo a ser implementadas uma 

série de medidas que se têm traduzido num aumento significativo do número de praticantes, 

número de modalidades, mesmo do próprio apoio aos clubes que tem vindo a ser 

beneficiados, há uma nova abertura a outras questões que tem que ver com o desporto 

adaptado, enfim! Há muitas pessoas a praticar desporto em Águeda neste momento, sem 
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estarem ligadas a clubes e com o apoio da câmara e portanto há este sentimento de que 

precisamos de crescer. Eu não tenho aqui os quadros que já foram apresentados mais do 

que uma vez, mas acho que é do conhecimento geral desta Assembleia o seguinte: -----------

------ Efetivamente as receitas dos IMI têm vindo a subir, a câmara faz o que pode 

relativamente a esta matéria porque coloca as taxas no mínimo que lhe é possível, mas na 

generalidade, outros impostos têm vindo a baixar e no cômputo geral não há assim um 

aumento tão significativo como possa parecer à primeira vista. Ou seja: as receitas que a 

câmara tem não dispararam assim tanto como disparou o IMI. Isso é claro e toda a gente 

percebe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente ao Sr. José Vidal, ele fez uma série de considerações, mas no fundo 

não fez nenhuma questão objetiva; ----------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente ao que o Sr. Paulo Seara disse estou na generalidade de acordo com 

ele, quando diz que a câmara tem vindo a assumir sucessivamente a assumir e a delegar 

uma série de competências que não são do município. A questão das juntas de freguesia é 

um facto; estão mais atuantes, com mais capacidade de intervenção e tudo isto resulta 

deste trabalho continuado que a câmara tem vindo a fazer, nomeadamente através da 

delegação de competências, que as capacita e isso é bom porque torna as juntas de 

freguesia, o órgão e as pessoas dignifica-os muito mais e torna a solução dos problemas 

mais próximas das populações e isso aí, indiscutivelmente, quer queiram quer não, é uma 

das coisas que caracteriza esta Câmara Municipal.” ----------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais inscrições sobre este ponto, o Sr. Presidente da Assembleia  

coloca a votação a Apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais, a 

respetiva avaliação e a apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do 

ano 2014, tendo a mesma sido aprovada com maioria  com 10 abstenções. ----------------------

------ Reunidas as condições, procede-se à apresentação de uma proposta definitiva, 

relativamente ao ponto 2.4  Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal de 

alterações às normas de participação e exploração de espaços no evento Agitágueda: -------

------ A proposta de alteração é apresentada pela deputada Marlene Gaio  para esclarecer 

sobre os pontos do regulamento, a alterar: ------------------------------------------------------------------

------ “Então as alterações a propor, em conformidade com a Câmara Municipal sob proposta 

da Assembleia, são as seguintes: ------------------------------------------------------------------------------

------ Art. 5º – Participantes. A redação passaria a ser a seguinte: as presentes normas de 

participação e exploração de espaços destinam-se: ------------------------------------------------------

------ “a) As entidades singulares e coletivas, devidamente coletadas para o exercício da 

atividade comercial, restauração, bebidas e similares, com situação regularizada perante o 
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estado.” Este é exatamente o corpo do artigo que está, e depois acrescentámos: ---------------

------- b) As instituições de solidariedade social, e associações culturais recreativas e 

desportivas do concelho, com a situação regularizada perante o estado. ---------------------------

------ Depois, o art. 15º, assinatura do contrato, passaria a ter a seguinte redação: --------------

------ “Após atribuição da Câmara Municipal, dos espaços concessionados é celebrado um 

contrato entre a Câmara Municipal e o participante que estipula as obrigações e benefícios 

de cada um dos outorgantes, o valor e a forma de pagamento do espaço e produtos cujo 

fornecimento estarão a cargo da organização,” exatamente o corpo do art.º que estava e 

acrescentamos: “devendo as condições de tal contrato serem previamente aprovadas em 

reunião do executivo municipal.” -------------------------------------------------------------------------------

------- Finalmente o art. 19º – que diz: “Os interessados, na exploração de espaços podem 

apresentar candidatura da seguinte forma: ------------------------------------------------------------------

------ a) alimentar/venda de bebidas, todos os espaços que forneçam refeições e 

comercializem,” e depois acrescentaríamos a alínea” b) que é: alimentar/comercial. Todos 

os que não se incluem, no ponto anterior.” E assim o presente regulamento irá ser proposto 

à votação com as redações ao artigo agora propostas. --------------------------------------------------

------ Carlos Alberto Batista Guerra  – PS: -----------------------------------------------------------------

------ “Há uma Comissão de Festas, de S. Sebastião, que tem participado sempre e S. 

Sebastião, cuidado com o S. Sebastião. Vocês ouvem bem; vocês vão ser massacrados. Eu 

gostaria de dizer o seguinte, quem conhece bem a Comissão de Festas de S. Sebastião 

sabe perfeitamente, que todos os anos participam no Agitágueda. Portanto, perante este 

regulamento, não pode participar? Foi uma pergunta que eu fiz. Vocês podem criar um 

problema diabólico e alguém partir alguma perna.” -------------------------------------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques – PSD: ----------------------------------------------------------

------ “De forma telegráfica, boa noite a todos. Só uma pequena correção que surgiu e depois 

uma observação: é que também está aqui uma coisa da terminologia que aparece na 

secção 4 duas vezes. Portanto, antes do artigo 18º, diz secção 4 associações e antes do art. 

23º diz secção 4 vendedores ambulantes, devia ser secção 5. Esta é a minha proposta de 

correção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E remato sobre o que o Sr. veio dizer, sobre aquela coisa que é uma recomendação ao 

executivo, e a todos os vereadores que representam isto e independentemente de todas as 

considerações que aqui fizemos, mas uma recomendação que façam também uma 

recomendação ao departamento jurídico da câmara para que revejam isto com toda a 

atenção porque isto, há aqui coisas que obviamente o executivo tem que traçar as linhas 

analisar dar as opções e ver o que é quer, apresentar o articulado, mas depois se há um 
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departamento jurídico, se há ou não há e se há, têm obrigação de ver estas coisinhas e ver 

estas incongruências porque o erro de ortografia passa, agora artigos mal numerados e 

secções e estas incongruências penso que o departamento jurídico da câmara tem que ter 

um bocadinho de mais atenção em relação a isto.” -------------------------------------------------------

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

------ “Muito obrigado Sr. Presidente. Vou dividir a minha intervenção em duas partes. A 1ª 

sobre o que estamos aqui exatamente a aprovar, a 2ª, sobre a intervenção do Dr. Edson. ----

------ A 1ª desde já em relação à questão da comissão de festas, de S. Sebastião, pois 

detetámos isso, mas no regulamento que já estava e nos foi proposto, inicialmente, 

claramente, para nós, comissões de festas não podiam participar. Mas pensávamos nós, a 

análise que fizemos, que fosse essa a intenção mesmo, do executivo, não sei se é se não. 

Isso é uma outra questão de uma outra discussão, que é lógica a que o Carlos Guerra 

levantou. Mas na nossa análise e nós vimos isso bem, a comissão de festas de S. Sebastião 

costuma sempre participar. Da maneira como está o regulamento, não estou a falar do 

regulamento já alterado, da maneira como está o regulamento inicial, ela esta vetada de o 

fazer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Segundo ponto: Em relação a este regulamento, a estas alterações que se fizeram, 1ª 

situação, a questão formal fica obviamente ultrapassada, pensamos nós. A questão 

funcional, naquilo que diz respeito às questões dos pagamentos, também fica clara. Porque 

o que sempre dissemos é isto, não pode haver, os bares ou quem ganha a concessão das 

bebidas, ou quem quer que seja, a quem lhe é atribuído um determinado serviço, ou uma 

determinada mais-valia, ou um determinado benefício, que depois entregue esse benefício a 

uma terceira parte, sem estar regulada. ----------------------------------------------------------------------

------ Desde o início que dizemos isto, e é o que hoje conseguimos com isto que aqui está. 

Porque quando dissemos e discutimos isto ali em cima, além de os próprios bares poderem 

pagar dinheiro ou em géneros, ou outra coisa qualquer, que a câmara depois terá que 

aprovar esses contratos, também no caso de haver concessões de bebidas ou outras coisas 

quaisquer, também a câmara terá que vir a aprovar esse tipo de contrato. -------------------------

------ Agora em relação à intervenção do Dr. Edson: ------------------------------------------------------

------ 1º Ponto: Não é verdade que o Hilário ou o PSD durante os primeiro cinco anos não 

quisessem saber do Agitágueda, o que é verdade é isto, o PSD e o Hilário, sempre se 

opuseram a que, o que esta câmara tentou e quase conseguiu fazer, que foi para levantar o 

Agitágueda, quis assassinar a Festa do Leitão, porque retirou À festa do leitão 

propositadamente verbas para os tentar assassinar, os tentar na própria festa e foi isto que 

sempre nós contestámos. ----------------------------------------------------------------------------------------
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------ Sempre dissemos que havia espaço e tem espaços diferentes, foi isto que nós sempre 

contestámos, sempre isso, nunca dissemos que o Agitágueda era importante ou não era 

importante, o que dissemos foi, e não nos podemos esquecer que quando tomaram posse, a 

primeira coisa que esta câmara fez e bem, logo no início, foi tentar potenciar a Festa do 

Leitão e começou logo a lançar o Agitágueda, passado pouco tempo cortaram as pernas à 

Festa do Leitão, eu sei que havia grandes problemas de relação entre a câmara e a festa do 

leitão, mas eu também sempre disse que esta câmara tem um problema, esta câmara não 

consegue participar com outras instituições, ou esta câmara manda ou então é um 

problema, está relacionado com o feitio do Sr. Presidente, sempre disse isto e portanto nós 

nunca criticámos a questão se o Agitágueda era válido ou não era válido. O Agitágueda veio 

ganhando a sua expressão ganhou o seu próprio espaço, tem o seu sucesso sempre o 

dissemos ao Dr. Edson que era uma boa organização. --------------------------------------------------

------ 2º Ponto, todas as notas que temos feito sobre o Agitágueda, não têm a ver com o 

Edson, não pense que é tão importante quanto isso; tem a ver com transparência, tem a ver 

com clarividência. Estamos a trabalhar com dinheiros públicos, temos que dar o exemplo às 

pessoas, tudo o que mexemos nesta área tem que ser claro e foi que sempre chamámos à 

atenção. E foi isto que sempre pedimos que ficasse clarificado. Como já te disse há bocado, 

não foram 22.000€ foram 38.000€, já lhe disse isso há bocado ali em cima. Hoje chegamos 

aqui, e repare Dr. Edson, basta, querer a câmara; em 5 minutos, ali em cima, ou meia hora, 

ou 20 minutos, conseguiu-se uma alteração no regulamento em que os problemas ficam, 

penso eu, muito mais claros e muito mais simples. -------------------------------------------------------

------ Bastava isto. O Prof. Martins, disse exatamente aqui eu fiz um trabalho sobre o 

Agitágueda a câmara não ligou nada ao meu trabalho. Bastava lerem um bocadinho o 

trabalho que ele fez, fazerem duas ou três alterações ao regulamento e este problema não 

se punha; hoje não se punha aqui a discussão sobre o Agitágueda. Agora não me podem 

pedir a mim é que como o regulamento estar feito como está e nós o termos lido, que agora 

também não levantemos, porque íamos aqui aprovar uma ilegalidade. Não podem passar 

essa culpa para cima de nós também, que era o que mais faltava! E depois pegar nisto e 

fazer política a dizer que queremos mal ao Agitágueda. Não queremos nada! Queremos 

muito bem ao Agitágueda. Eu quero o bem do Agitágueda e quero o bem de Águeda. Não 

tem nada a ver uma coisa com a outra.” ---------------------------------------------------------------------

------ Carlos Alberto Batista Guerra  – PS: -----------------------------------------------------------------

------ “Eng. Hilário, desculpa, mas eu não concordo nada com aquilo que estavas a dizer, 

mais. A câmara não podia estar contra, quando esteve sempre ao lado da festa do leitão. O 

Sr. é que está a levantar um problema político. ------------------------------------------------------------
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------ Porque a Festa do Leitão foi sempre organizada por pessoas queridas do PSD. E mais 

grave ainda: é que eles nunca foram capazes de organizar de ano para ano aquilo estava 

cada vez pior. Sabe muito bem e a câmara, mantinha lá sempre muito dinheiro. Vocês 

nunca foram capazes de organizar a festa, perderam assadores, perderam a assistência, 

perderam tudo. E agora, é isto, é isso no fundo. Nós não estamos aqui para sustentar 

vaidades. Está a entender? Não devemos estar a sustentar vaidades. Era o que mais 

faltava. Aquilo eram um clube de vaidosos que não valiam rigorosamente nada, sabes que é 

verdade! Infelizmente aquilo foi sempre um clube que não valia um tostão. Uma associação 

que não valia um tostão, porque as associações todas como tu sabes vivem de subsídios do 

estado, não têm capacidade para mais senão já tinham todas fechado.” --------------------------- 

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

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

------ “Venho falar acerca do assunto porque eu já tinha falado nele. E, afinal, a montanha 

pariu um rato, afinal eu que não tenho toga e que não sou do direito, tinha razão. Afinal, no 

documento, continua que os bares podem pagar a terceiros. Continua no documento. Afinal 

a única coisa que havia, não era nenhuma ilegalidade, era um erro um esquecimento que 

era o esquecimento do associativismo, das IPSS's e por aí fora. E eu não sei que maior 

transparência é que esta alteração trouxe? Quando agente quer criar a nebulosa, cria. 

Quando agente quer facilitar as coisas vem-se aqui depois, e dá-se a volta, pião, e afinal o 

problema não era o Agitágueda, afinal já era o leitão. ----------------------------------------------------

------ É confuso! É confuso; eu fico confuso com isto. -----------------------------------------------------

------ Havia um problema gravíssimo de clareza, as coisas não eram claras, não eram 

precisas. E eu nem sou um dos apaixonados de nenhuma das festas, nem sou um dos 

fervorosos adeptos. Mas também vou lá. Não faço daquilo uma coisa tão importante é que 

nem sequer sou um fervoroso adepto. Gosto, acho que é importante, acho que voltou a 

trazer as pessoas para próximo do rio. São as gerações avós filhos e netos, que voltam a 

conviver na cidade e acho que por isso vale a pena. Mas afinal de contas eu não fiquei aqui 

a perceber se o problema era a clareza, se era o problema do leitão, ou que confusões 

políticas é que andam nesta assembleia, que nos fazem perder tanto tempo, e agora sou eu 

que digo, tanto tempo, quase, quase, para nada.” ---------------------------------------------------------

------ Alberto José Fernandes Marques  – PSD: ----------------------------------------------------------

------ “Só queria dar aqui uma palavra ao Sr. Deputado Carlos Alberto Guerra, porque eu 

acho que ele deve falar daquilo que sabe, o que eu também queria dizer que uma 

determinada instituição que não vale um tostão. O Sr. tem que dobrar a língua quando fala 

das instituições que não conhece. Desculpe lá, mas o Sr. falou aqui de uma forma muito 
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clara e muito veemente e há coisas que se dizem e que se tem que ter algum cuidado 

quando se dizem e isso de conotar a associação com o PSD, já foi chão que deu uvas. ------

------ E só para que também conste, enquanto fui Presidente da Associação Comercial, e fui 

durante quatro anos, e antes de mim foi o Sr. Gil Abrantes, são pessoas que de facto com 

ligação ao PSD. Dificilmente se vai encontrar alguém que é afeto de qualquer associação e 

não tenha simpatia ou ligação a algum partido, normalmente as pessoas são ativas nuas 

áreas e também são nas outras. -------------------------------------------------------------------------------

------ Não vamos agora estar aqui a discutir isso sequer. Até ao momento em que eu saí da 

associação foi, e digo infelizmente, eu saí no ano antes de o Dr. Gil Nadais assumir a 

câmara e o Dr. Gil Nadais fez aquilo que eu andei anos e anos a batalhar para que a 

Câmara Municipal fizesse e nunca o fez, que era apostar na Festa do Leitão e eu era do 

PSD e a câmara era do PSD. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Durante anos eu pedi para que a câmara, apostar na Festa do Leitão, nada! O que a 

câmara dava à Festa do Leitão enquanto lá estiveram os do PSD, como o Sr. diz, era menos 

do que dá agora em tempos de vacas magras. Sempre menos. Sempre! --------------------------

------ No primeiro ano em que depois de eu ter saído e entrou a nova direção e ainda bem, o 

Dr. Gil Nadais, no primeiro ano que chegou, apostou e bem na Festa do Leitão, e aquilo que 

nós tínhamos feito até há àquele ano com muito poucos meios, foi feito e potenciado com 

aquele grande reforço de investimento que a câmara fez na Festa do Leitão. ---------------------

------ Não estou a dizer se foi muito, se fez bem ou mal, foi muito dinheiro, foi. Nunca foi 

tanto como no Agitágueda, mas também a festa não tinha a dimensão do Agitágueda, 

compreendo. Foi muito dinheiro. -------------------------------------------------------------------------------

------- Depois, eu não faço parte da direção há muitos anos desde esses anos, já para aí há 

uns dez, não tenho responsabilidade na organização da Festa do Leitão, mas essa de 

conotar a Festa do Leitão com o PSD, tenha paciência! E então essa de dizer que a 

instituição que organizou que não vale um tostão, tenha lá paciência, mas dobre a língua!” --

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

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

------ “Às vezes ameaço e não cumpro mas hoje, vim cá. Como tinha dito no final de uma 

assembleia passada, já vem sendo demasiadas as vezes que vêm aqui pessoas a este 

púlpito, insultar os outros. Eu não vou aqui particularizar, mas é muito feio. -----------------------

------ Eu não tenho disponibilidade para estar aqui, até esta hora, e constantemente a ouvir 

aqui dizer aqui que são uns vigaristas e outros não fazem nada. Vamos lá a ter paciência e 

vamos ver se temos um bocadinho de elevação, porque estamos numa casa, que merece 

respeito. E estamos, ainda por cima, infelizmente já não estão cá muitas pessoas, daqui do 
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Préstimo e Macieira, mas estamos a passar um péssimo exemplo a fazer este tipo de 

afirmações.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Sr. presidente há só duas notas, que eu queria deixar aqui para que as coisas fiquem 

claras. Uma é relativamente às instituições do concelho, às festas do concelho. Eu penso 

que, gostemos, ou não gostemos, temos que ter um certo comedimento, uma certa 

contenção, quando falamos das instituições e das coisas. Festas do Leitão, Agitágueda, no 

fundo são organizações que dignificam o concelho. E melhor ou melhor ou pior, elas 

dependem da visibilidade que nós lhe dermos e da forma como as tratarmos também. --------

------ Portanto fazer afirmações relativamente à Festa do Leitão quando o próprio Presidente 

da Câmara, no primeiro ano em que de facto foi presidente, investiu forte e feio na Festa do 

Leitão, poderemos discutir os investimentos, o âmbito deles, o que ficou a jusante ou o que 

ficou a montante, mas são considerações pessoais e eu acho que nós em privado podemos 

fazer porque eu acho que nós publicamente ficam mal a quem as faz e provavelmente mal a 

quem as ouve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Segunda questão: relativamente a isto que agora irá ser aprovado ou eventualmente 

irá ser aprovado, há uma coisa que na minha opinião, quer com intenção da câmara, quer 

sem intenção da câmara, fica muito claro. As comissões de festas não têm lugar no 

Agitágueda. Se tiverem lugar no Agitágueda, Sr. Carlos Alberto, então temos um grande 

problema. É que Barrô tem quatro santos e Aguada de Baixo tem outros quatro, e nós 

precisamos de três boxes e também queremos ir para a festa. E as freguesias do concelho 

também têm e portanto, quer dizer, tem que ficar muito claro aqui que de facto, Sr. Vereador 

está explícito que comissões de festas não têm. Senão vamos criar, depois também, por 

muito respeito que eu tenha pela festa de S. Sebastião e pelas pessoas que a fazem, mas 

vamos criar com todas as outras comissões de festas, do concelho, uma situação de todo o 

tamanho complicada e que eu não sei como é que depois irá ser resolvida. Portanto, Sr. 

Vereador é claro que o regulamento não contempla comissões de festas, para que todos 

fiquemos cientes disso.” ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste momento, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal  dá a palavra ao Sr. Vice 

- Presidente da Câmara Municipal, Jorge Almeida,  para em termos finais se fechar a 

proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Tenho que dizer só, o Eng.º Hilário usou aqui uma palavra que não faz qualquer 

sentido, dizer, é um exagero e não tem e é em contra ciclo com o que realmente aconteceu. 

Efetivamente era só para lembrar que quando do nosso primeiro mandato a ACOAG, e o Dr. 

Alberto Marques veio aqui efetivamente falar do assunto, ele terminou imediatamente antes 
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e a ACOAG veio ter com a câmara no sentido de dizer: - Peguem na Festa do Leitão porque 

nós não temos condições e foi o estado, no primeiro ano, em que chegámos à câmara. 

Efetivamente apostámos e apostámos claramente e de forma forte e levámos a Festa do 

Leitão a patamares nunca vistos. ------------------------------------------------------------------------------

------ Naturalmente que houve ali todo um processo que, penso até que na altura do 

campeonato, não vale a pena escamotear, mas houve ali uma perda de confiança entre a 

câmara e a direção da ACOAG. Ponto final, parágrafo. --------------------------------------------------

------ Outra questão que aconteceu, é que efetivamente, desde logo, e depois de colocarmos 

a Festa do Leitão no patamar, efetivamente elevadíssimo em que o colocámos, percebemos 

imediatamente e fizemos menção de o dizer, que havia ali algumas questões que tinham 

que ser alteradas no modelo que vinha a ser utilizado. A ACOAG recusou-se a fazer essas 

alterações e passámos a um passo atrás, com menos intervenção da câmara, com um 

apoio explícito e claro em termos quantitativos e depois em todo o apoio logístico que nós 

fazemos, com menos intervenção, e depois há outros valores que vão somando por trás, 

noutros valores que isso aconteceu sempre e nunca retirámos esse apoio. -----------------------

------ Agora com a nova direção há efetivamente um reconhecimento que é preciso fazer 

mudanças no figurino da Festa do Leitão. Espero que não se tenha perdido demasiado 

tempo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agora a intenção da câmara, neste executivo, este e os anteriores, nunca foi bem pelo 

contrário assassinar a Festa do Leitão. Não de maneira nenhuma. Acreditamos que o 

Agitágueda tem um valor que foi granjeando, mas a Festa do Leitão tem um valor que acho 

que não é desperdiçar. E portanto mantemo-nos naturalmente disponíveis e assegurarmos 

para irmos por caminhos que a Festa do Leitão seja um sucesso. ------------------------------------

------ Era só este esclarecimento. Há este historial e não vale a pena, com palavras fortes, a 

gente tentar dizer que é outra coisa, porque não é.” ------------------------------------------------------

------ 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 alterações às normas de 

participação e exploração de espaços no evento AgitÁgueda. -----------------------------------------

------ 2.11 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal da 1ª revisão orçamental 

das Grandes Opções do Plano e Orçamento; --------------------------------------------------------------

------ 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 da 1ª revisão orçamental das 

Grandes Opções do Plano e Orçamento. --------------------------------------------------------------------
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------ 2.12 – 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; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste ponto da ordem de trabalhos foram feitas as seguintes intervenções, que se 

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

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

------ “Sr. Presidente: o que eu queria esclarecer era uma dúvida que tenho relativamente a 

um dos pontos, que é um contrato que é feito com a empresa Minde diz: contrato de 

manutenção corretiva e evolutiva da solução E-paper empresa Minde, ajuste simplificado de 

27.899 euros. Eu queria dizer ao Sr. vice-presidente que não encontrei apensa à 

documentação que foi enviada, não encontrei deliberação relativa a este contrato. Tanto 

quanto penso, posso estar enganado, o Sr. vice-presidente corrigir-me-á, o limite legal para 

estas contratações é de 5.000 euros, a não ser que delegação e que haja decisão. Como 

não vi, queria ver se me podia dizer quando é que ela foi tomada e se foi tomada em sede 

de executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Neste momento Vice-Presidente da Câmara Municipal, Jorge Almeida,  usa da 

palavra para esclarecimentos: ----------------------------------------------------------------------------------

------ “Pedia-lhe o esclarecimento de ver onde é que encontrou essa informação  e desde já 

confirmo que o limite para o regime simplificado são 5.000 euros mais IVA . Só pode ser um 

lapso. Neste momento não tenho condições para ver. Afinal é uma proposta que vem aqui, 

mas ainda vai ter que ir a reunião de Câmara. Aqui a Assembleia dá autorização para este 

regime genérico de autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais.” -------

------- O Sr. deputado António Martins : ---------------------------------------------------------------------

------ “Mas para a assunção dos compromissos a Assembleia só pode votar se efetivamente 

houver uma deliberação. Esta terá que ser retirada dos compromissos. Penso que não faz 

sentido, em termos legais, a Assembleia votar este compromisso. Eu penso, Sr. Vice-

presidente, que este contrato deve ser retirado do período de votação. -----------------------------

------ O problema é que vem à Assembleia um pedido de autorização de compromissos 

plurianuais. Isto deveria ter sido ratificado em sede de executivo e só depois vir à 

Assembleia para Assembleia autorizar os compromissos plurianuais. Se chegar a sede de 

executivo e houver uma votação que não se coadune com a votação que vamos aqui ter, 

temos um problema porque a Assembleia não deveria ter aprovado se forem levantadas 

questões de sustentabilidade legal. E, portanto, como só é permitido um limite de 5.000 

euros e estamos perante um contrato de cerca de 28.000, eu penso que isto deveria ser 

retirado do pedido de aprovação da Assembleia e vir a posteriori. É esta a minha opinião.” --
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------ O Sr. Vice–Presidente da Câmara Municipal, Jorge Almeida,  usa da palavra para 

esclarecimentos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “O que está em causa e o que está a ser submetido a votação é esta informação da 

Chefe de Divisão Administrativa e Financeira que diz que se deve submeter sempre a 

aprovação da Assembleia Municipal, a assunção de compromissos de pagamento a 

terceiros com repercussão em mais do que um ano económico, constantes da tabela anexa. 

------ Eu suponho que terá memo que ser retirada porque fala aqui efetivamente numa 

quantia de 27 mil e qualquer coisa euros, isto não foi ainda á reunião de câmara, e não pode 

ser ajuste direto simplificado.” -----------------------------------------------------------------------------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia  informa que o que vai ser aprovado são os 

compromissos plurianuais, à exceção deste contrato. ----------------------------------------------------

------ 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 Autorização prévia, de 

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

Plurianuais, à exceção do contrato para Manutenção evolutiva e corretiva da solução 

ePaper, com a empresa MIND. ---------------------------------------------------------------------------------

------ 2.13 – Análise e Votação da proposta da Câmara Municipal para redução da taxa de 

IMI em função do número de dependentes; -----------------------------------------------------------------

------ Neste ponto da ordem de trabalhos foram feitas as seguintes intervenções, que se 

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

------ Vice–Presidente da Câmara Municipal, Jorge Almeida:  --------------------------------------

------ “Foi uma proposta da parte do Sr. Deputado Miguel Oliveira, aliás foi do conhecimento 

de alguns de nós, que esta proposta foi apresentada em algumas câmaras. Relevo aqui que 

em Oliveira do Bairro  foi chumbada. Portanto vejo com muita satisfação o facto de ter 

passado por unanimidade na Câmara Municipal.”----------------------------------------------------------

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

------ “Olhando assim à primeira vista é uma proposta positiva. E concordando com o Sr. 

Eng.º Hilário, o problema é só um. Não sei se quem apresentou esta proposta se sabe o 

número de famílias que irão beneficiar disto, famílias com 5, 10, 15, 20, qual é a despesa 

que isto implica, vindo do CDS que pergunta sempre qual é a despesa, qual é o custo, qual 

é o benefício, deverão ter uns dados que não constam aqui, e qual é o efeito. E, quanto ao 

efeito, o IMI é o chamado imposto injusto quando da redução do mesmo; não quando do 

pagamento, mas quando da redução. Quando nós reduzimos o IMI em 10% para os 

proprietários, estamos a reduzir em 10% de uma casa de 20 mil, que dá 2.000, e estamos a 
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reduzir a reduzir em 10% de uma casa de 500 mil que dá muito mais. Isto é: favorecemos 

com esta redução, quem mais tem. Portanto, à partida, é uma redução injusta. É uma 

redução, é uma baixa de impostos, é positivo. Na generalidade as baixas de impostos são 

positivas, neste caso o favorecido é sempre quem tem mais. E se eu tiver uma casa de um 

milhão de euros, ainda mais poupo. Aqui é mais grave. É que na aplicação do IMI é um 

imposto e quando a câmara aplica a taxa mínima já está a perder uma receita para os mais 

ricos. Está a perder uma receita de todos, para os mais ricos beneficiarem mais e quando 

recebe essa receita e a distribui pelas obras sociais em que cada recebe em refeições 5.000 

e gasta 500 mil, em que em Cultura gasta um milhão e gasta um milhão para todos, em que 

apoia as IPSS, as juntas de freguesia, os mais fracos, não faz sentido esta proposta, muito 

menos vinda de quem vem (do governo) que aumentou brutalmente o IMI, que pediu para 

os jovens que possivelmente iriam ter filhos, para emigrarem, que tem uma taxa de 37% de 

desemprego jovem, vindo de quem vem que nos diz que a baixa de salários em relação aos 

dados da função pública, foi de perca de 16% do salário. Num salário médio de mil euros o 

que dá 160 euros por mês. Está com esta medida, o governo, a devolver o dinheiro do 

município para promover a dita natalidade. Na casa dos 100 mil euros, em Águeda, um T3, 

um T4, ali na zona da Calouste Gulbenkian, paga 300 euros de IMI por ano. Se aplicarmos 

esta verba dos 20%, com 3 filhos ou mais, 60 euros por ano, 5 euros por mês; uma fortuna! 

É mesmo uma fortuna. Para alguém, um casal, por exemplo, de professores, que tenha três 

filhos, e que perdeu num ano 26% e que em média perdeu 16%, que em média perdeu 

276€/mês, eles devolvem 5€/mês para alimentar os filhos e aumentar a natalidade. Isto 

chama-se populismo! Em ano de eleições, isto chama-se descaramento populista, em ano 

de eleições. A medida é positiva? É! Somada a outras. O governo também avançou com 

algumas, e boas. E vamos captar, com estas medidas, as pessoas, chineses que vêm 

pousar ali no aeródromo e vão encher com crianças, com 5€/mês; só na china e mesmo 

assim, já não! Porque o capitalismo chinês vai muito à frente. No capitalismo chinês ganham 

mais do que isso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Meus senhores: estamos perante uma proposta populista em que mais uma vez o 

governo se serve das autarquias para financiar a sua proposta populista e para dizer que 

está a fazer alguma coisa em prol dos jovens, em prol das famílias numerosas. Mentira! Mas 

mais grave que esta medida populista, que é o dinheiro de nós todos. Eu prefiro que estes 

5€ fiquem na câmara, que os invistam fortemente nos apoios sociais e que não façam como 

o governo, que baixou os RSI, que baixou o abono de família, que acaba com os subsídios 

dos idosos, não façam isso, e que aplique esta verbazinha no esforço e na melhoria das 

condições dos mais pobres, mas como eles têm casas de 10 mil euros, só recebem 1€/mês, 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30/abril/2015  

69

para aumentar a população. Aqueles que têm uma casa de 1milhão recebem muito mais 

para aumentar a população, portanto a classe mais alta vi ter que produzir muitos mais 

filhos, pois recebem mais. Portanto, tudo isto lançado assim, não tem sentido nenhum. Isto é 

dinheiro de nós todos para ser aplicado! Eu espero que a Câmara o aplique fortemente, nas 

medidas sociais, que já muito tempo que anda a tomar as medidas de apoio aos mais 

pobres às IPSS, do nosso concelho. Não faz sentido! No entanto estou a contradizer-me, 

porque eu disse no início que esta era uma boa medida. Só teria sentido dentro daquelas 

que a câmara já tomou. Somos a câmara do país, já repetimos aqui, que mais baixou os 

impostos em 2015, nas propostas. Espero que as contas no fim dêem certo. Mas fomos a 

primeira do país: somos 308. Não há ninguém que tenha baixado tanto os impostos, como 

em Águeda, tirando a questão da Derrama. -----------------------------------------------------------------

------ Portanto, só para lembrar, que este é o governo que colocou, a pedido do Sr. primeiro-

ministro, a emigração a terem filhos lá fora, a pagarem impostos lá fora. Julgo que serão os 

mais reprodutivos, mas poderá não ser assim. Nessa parte, o meu conhecimento não chega 

tão longe. Portanto esta é uma medida populista e que só poderia vir não do mau do 

Governo que é o PSD, mas do populista do governo que é o CDS.” --------------------------------- 

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

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

------ “Eu vinha com um discurso fantástico, mas o colega José Vidal roubou-me a maioria do 

meu discurso. E eu estava ali e ouvi um comentário que o colega José já parece uma 

cassete, porque vem aqui sempre dizer alguma coisa. Depois eu fico chateado porque para 

além de concordar com o Eng.º Hilário também tenho de concordar consigo porque é 

verdade. Isto vem exatamente de quem defende o cheque – ensino. Quem tem uma visão 

de que vai ajudar todos, de facto só ajuda alguns!  Ou seja: parece-me que é uma proposta 

cheia de boa vontade, cheia de boas intenções mas é injusta. Logo à cabeça exclui mais 

pobres. Os mais pobres não têm casa. Não paga IMI. ---------------------------------------------------

------ Depois o benefício dos 10%, como o colega José dizia, é exatamente para quem tem 

as grandes casas, não para quem tem as pequenas casas porque aí o IMI é muito baixo. ----

------ Depois fiquei confuso porque o meu pai é proprietário e tem 86 anos e tem seis filhos. 

Qual é o desconto que ele tem? É que, hoje em dia, esse é outro problema que temos. 

Porque num país que tem 2 milhões de pobres e vai a caminho de 4 milhões, estamos 

quase todos dependentes dos pais. Aliás as IPSS queixam-se que há muitos filhos a pedir 

aos pais das IPSS para sobreviverem com esse dinheiro. E, portanto, aqui estamos a entrar 

num problema grave! É que, com um bocado de jeito, o meu pai tem direito à isenção total. 

E eu começo a ficar preocupado com estas abrangências e com esta forma pouco correta 
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de fazermos política. Porque isto, de facto, beneficia quem mais tem, porque se eu tiver três 

filhos e tiver 10 apartamentos os 10 apartamentos são isentos ou no regulamento diz que é 

só a casa própria? Mas parece-me de total injustiça esta baixa de imposto. Eu não preciso 

de ler nem deixar de ler. Só estou a levantar questões. Portanto eu discordo deste 

abaixamento de IMI. No imposto do IMI já há a taxa mínima que é praticada pelo 

município.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

de Alcôba: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Há pouco, quando o meu colega José Vidal estava a falar em chineses eu lembrei-me 

do Futre. Eu acredito que o grande problema desta proposta é só um: é ter sido o CDS a 

apresentá-la. Porque se esta proposta fosse apresentada por algum membro do PS, não 

vinha aqui falar nisso. Portanto, o grande problema desta proposta é ter sido apresentada 

por um vereador do CDS. É que vem para cá, mistura alhos com bugalhos, mistura 

Assembleia Municipal com Assembleia da República. Esta proposta não foi apresentada 

pelo governo. Ela foi discutida em reunião de câmara, apresentada por um vereador do 

CDS, foi aceite pela câmara que é socialista, mas que põe de parte o seu partidarismo e 

aceitaram-na e trouxeram-na a esta assembleia. Portanto o grande problema desta proposta 

foi ter sido apresentada pelo colega Miguel Vidal. Veio aqui falar de Cultura, de IPSS, juntas 

de freguesia, mas o que é que isso tem a ver com a proposta? o grande problema desta 

proposta é só um: é ter sido o CDS. O Vereador Miguel pediu para que alguém emigrasse? -

----- Quem apresenta essa proposta tinha dito que os jovens tinham que emigrar. Eu nunca 

ouvi o Sr. Vereador Miguel Vidal a dizer que alguém tinha que emigrar. O senhor disse-o 

aqui. Falou aqui também que prefere que o dinheiro fique na Câmara. Pelo que eu saiba, 

tem dependentes. O senhor sempre pode fazer uma doação da parte que vai baixar e vai à 

Câmara Municipal doar a parte que lhe cabe. É tudo!” ---------------------------------------------------

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

------ “De facto esta questão das ideologias é uma coisa chata porque de facto, aquilo que às 

vezes pode parecer um absurdo, não para quem assim o pensa e todos nós somos livres de 

pensar da forma que entendemos e ainda que não se concorde com isso pelo menos ter-se-

á que respeitar. De facto, não há problema nenhum que esta proposta tenha sido 

apresentada pelo CDS e não pelo PS. Pelo menos, no que a mim me toca, nunca a 

apresentaria, portanto estou à vontade para falar no que a isso diz respeito. De facto esta 

medida à primeira vista parece ser uma excelente medida, todavia, não é, porque pode 

precisamente levar a desigualdades. --------------------------------------------------------------------------

------ De facto, a proposta não é do governo mas a alteração ao código do CIMI é de 2014 e 
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foi proposta por este governo, que é o tal referido no nº 13 do artigo 112, salvo erro, do 

código do CIMI. Numa alteração proposta em 2014 sob proposta deste governo. ---------------

------- Acho que a questão da natalidade é uma questão muito séria e muito grave para o 

nosso país. O envelhecimento da população de Portugal é um dado que toda a gente se tem 

apercebido, é um dado preocupante, mas acho que as políticas de natalidade não devem 

ser encaradas como uma manta de farrapos, mas sim numa política comum, algo pensado e 

de forma estratégica e não numa medida aqui, numa medida acolá, em alturas que 

eventualmente dar jeito. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Acho que este tipo de incentivo às famílias numerosas não deve incidir na lógica do 

património, deve sim, incidir seriamente sobre a tributação do rendimento. Aí é que faz 

sentido! Aí é que se alcança a igualdade. --------------------------------------------------------------------

------ É isso que eu defendo! É isso em que acredito! É uma questão de ideologia uma 

questão de convicções. Cada um tem as suas e eu tenho a minha. Perdoe-me quem não 

concorde!” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Percebo a intenção que vocês querem passar do populismo e que querem por em 

cima desta proposta, mas vamos começar por partes. ---------------------------------------------------

------ Acabámos de ver que o município de Águeda, com o IMI à taxa mínima recebe mais 

400 mil euros que o ano passado. Acabámos de ver nas contas apresentadas por este 

executivo, que no ano de 2014 depois de baixa de IMI e IRS este executivo cobrou a mais 

em relação a 2013, em taxas e impostos, mais de 1,400 milhão de euros. Está ali. Mais 18% 

de receita. Em taxas e impostos. Que todos estamos a pagar. Parece-me a mim, que eu vi 

essa comissão de sábios do PS a dizer que antes de 2018 ou 2019, não há hipótese de 

baixar impostos em Portugal! Ora, se não há hipótese de baixar impostos em Portugal, 

temos aqui um problema adicional. Se alguns municípios têm folgas porque alguns 

munícipes pagaram impostos e pagaram para os municípios reduzirem dívidas e terem 

estas folgas, podem muito bem, lançar mão destes dinheiros para apoiar projetos como este 

projeto da natalidade, que me venha dizer que é muito importante esta medida, que é uma 

medida avulsa, a ser acompanhada pelo próprio município, de um projeto global de 

captação de novos casais, de novos jovens, para o município de propostas para a área da 

natalidade eu estou completamente de acordo consigo se o vier dizer. Agora, vir dizer-nos 

que esta é uma proposta populista? Eu não diria como o colega Pedro Vidal: o problema 

não é a proposta ser apoiada pelo CDS; o problema é que o Sr. Presidente da Câmara já 

disse que se pudesse baixava mais o IMI e, como neste momento o PS está contra o 

Presidente da Câmara, tem que estar contra esta proposta.” ------------------------------------------ 
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------ José Carlos Raposo Marques Vidal – PS: ---------------------------------------------------------

------ “Em relação ao Sr. Pedro Vidal, a diferença é só essa: até hoje, nunca o vi votar contra 

uma proposta do CDS ou do PSD, portanto do governo. Portanto, não é por aí. E eu já votei 

umas vezes a favor, outras contra e outras abstive-me. Portanto, não é por aí. São 

caminhos, são percursos, ainda é novo e há-de lá chegar! ---------------------------------------------

------ Em relação à justiça e é aquilo que o Sr. Presidente da Câmara disse, ele baixou 5%, 

aliás era ideia inicial, já deveria ter sido o ano passado, nós discutimos isso, 5% do IRS. É 

lógico, em relação a esta medida, não sei se estarei disposto a ter mais um filho porque me 

vão devolver por volta de 3 €/mês. Portanto, é uma medida, além de ser injusta, porque eu 

prefiro que esses euros que são de todos nós, revertam para as questões sociais da 

câmara, para todos e para aqueles que também têm filhos pobres que também têm 2 

milhões e não para aquele que em vez dos 3€ que eu pagarei, aqueles que têm uma casa 

de 500mil euros e tem os filhos melhor alimentados ou para os outros que não têm casas. 

Prefiro. É uma questão de opção. ------------------------------------------------------------------------------

------ Houve aqui, certa vez, uma opção e houve até várias pessoas do PS que falaram 

nessa altura, também preferimos a Derrama. Nós preferimos que seja a câmara a gerir, 

porque, como vocês disseram na última assembleia, este executivo tem credibilidade. Vocês 

fartaram-se de dizer que o Sr. Presidente da Câmara era muito credível, que era uma 

pessoa excecional e nós também concordámos. É só uma questão de opção, como a Dr.ª 

Carla diz, uma opção ideológica e de princípios. É só uma questão de opção. Não estou a 

discutir se é mais válida do que outras. É uma questão de opção. E, nas questões de opção, 

nós devemos fazer mesmo opção. Isto não passa de uma medida eleitoralista de um 

governo que arrasou com uma classe jovem. Arrasou! As medidas não deram resultado. 

Aqui, o que se está a discutir são opções. E é tão válida, uma, como é válida outra. E, o 

resto, cada um de nós assume ideológicas e de princípios. Para mim isto é simplesmente 

uma medida populista e eu preferia que a verba ficasse na câmara para a sua gestão que 

continua a ser. Além de que, o Sr. Eng.º falou naquele ponto que eu também falei aqui há 

pouco, das receitas da Câmara. Para a manutenção de tudo o que há na área social e de 

ajuda aos mais desfavorecidos, não é assim tanta quanto parece daqui a dois, três, quatro 

anos. Concordo com o Sr. Eng.º Hilário. Vai subir o IMI este ano; um aumento brutal de IMI. 

Acabou-se com aquela taxa dos 75€, outro erro incrível, mas também não foi o meu 

governo. Não está lá. Cuidado com isso. Continuo a alertar que pode não ser tanto assim. 

Há aqui pessoas que são de juntas, mas há aqui pessoas que são de IPSS. E as 

dificuldades não são assim tantas. Pode não ser tanto assim! Neste objetivo, nesta baixa 

dos proprietários que lucraram, o proprietário que tinha milhares de casas lucrou muito, 
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agora só vai lucrar na sua residência se opor acaso tiver filhos, mas lucra muito mais que 10 

famílias que tenha filhos. Só um lucra mais que todas as famílias que têm casas de 20 mil 

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

------ Portanto, só para vos dizer que não é esta a medida! Também é injusto dizer que o 

governo não tomou medidas. Este ano tomou várias medidas de proteção das famílias, até 

no âmbito do IRS. Proporcionou esta aos municípios, o que os torna ainda mais desiguais. 

Que tem dinheiro faz, quem não tem dinheiro não faz e que atrai.” -----------------------------------

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

------- “Relativamente à medida, eu não posso dizer que estou totalmente contra. Parece-me 

é que esta, aparece aqui como um ato isolado. E não me parece que seja isto que vai 

promover a natalidade. O que me parece que possa promover a natalidade, são medidas 

concretas. E quando eu falo de medidas concretas falo do seguinte: eu neste momento 

tenho um filho e se calhar até gostava de ter dois. Mas eu, ao meu filho, quero dar-lhe a 

possibilidade de ele ir à piscina, de frequentar a escola, de ter aulas de música, de andar na 

natação, ir para o futebol e ter uma série de regalias. Ora se, associada a esta medida 

aparecessem mais medidas, em que o município apoiasse concretamente, e não tem que 

ser de forma monetária, mas pode ser por exemplo, facultando a essas mesmas crianças a 

oportunidade de utilizar a piscina se não for de forma gratuita com alguns descontos; 

podendo ter descontos nos clubes de modalidades diversas; tendo apoio à propinas; ter 

cheque de natalidade. O que quero dizer é que com o conjunto de várias medidas, com uma 

estratégia integrada do município no intuito de promover a natalidade, se calhar consigo 

captar novas pessoas para vir viver em Águeda. Se por ventura, propuser a um casal a 

aquisição de uma propriedade em Águeda, informando-o de diversas regalias, se calhar vai 

ser uma forma aliciante de eles adquirirem um imóvel em Águeda e seria mais um casal a 

pagar IMI desse imóvel. Portanto, considerro que a perder se ganha e a ganhar se perde. ---

------ Portanto, se queremos falar de natalidade, então temos de ter um projeto integrado 

para promover essa mesma natalidade. Não é um ato isolado que sinceramente me parece 

que favorece quem tem mais e desfavorece quem tem menos. E, a pergunta que eu faço é o 

individuo que não tem propriedade nenhuma, não tem casa, qual é o estímulo que o 

município lhe dá com esta medida. Para que ele aumente a natalidade? A mim não me 

parece que o dê. Se por ventura promover a ajuda no arrendamento de uma casa, se calhar 

esse casal já vai pensar em ter um filho, porque tem o auxilio da Câmara Municipal,  para 

essa mesma situação. Portanto, aquilo que quero dizer é que não me parece que seja um 

ato isolado que vá resolver o problema da natalidade. Tem que ser uma política estruturada, 

com uma estratégia bem definida a médio e longo prazo.” ----------------------------------------------
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------ Pedro António Machado Vidal  – PJ da União das Freguesias de Préstimo e Macieira 

de Alcôba: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Quando eu oiço o Sr. José Vidal e a Dr.ª Carla, oiço-os a falar em governo, governo 

governo, ideologia,  ideologia,  ideologia. Pedia-lhes uma ciosa: deixavam a ideologia lá fora 

e começavam a pensar mais em município,  município,  município. ----------------------------------

------ Ainda agora tive aqui a ouvir falar em natalidade. Mas onde é que isso está escrito, na 

proposta. O objetivo da proposta não é aumentar a taxa de natalidade. O objetivo da 

proposta é favorecer quem tem mais filhos. Eu relembro a todos vocês que a câmara não 

tributa rendimento, tirando a Derrama.  A Câmara municipal não consegue tributar 

rendimento. Está na Assembleia da República. Nós aqui não tributamos rendimento. É 

tudo!” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Só vim aqui para não dizerem que é uma questão de má vontade e na sequência, 

para perceberem que isto das convicções e da idiologia não são tretas e tem uma razão de 

ser. E, assim, para não dizerem que é má vontade, eu propunha, porque acho que ainda 

estamos no âmbito da alteração das propostas e já que hoje foi esse o dia, eu propunha que 

se acrescentasse a esta proposta que vem do executivo, que não houvesse qualquer 

limitação em questão de agregados, ou seja: que houvesse umam redução do IMI para 

todas as famílias que tivessem um rendimento mensal per capita que não fosse superior ao 

valor do indexante dos apoios sociais que penso que ainda são os 419,22 euros. Penso que 

ainda está dentro daquilo que é possivel alterar e, tendo eu consultado dois pareceres da 

CCDR, não é necessário sequer, havendo uma alteração do executivo, que essa alteração 

tenha que ser necessáriamente por proposta do executivo para depois ser novamente 

votado na Assembleia.   Há dois pareceres da CCDR do Centro e também do Tejo, de 

Lisboa, que diz pode haver alteração. ------------------------------------------------------------------------

------ Aquilo que  eu venho aqui propor, e que deixo à consideração do executivo e à 

consideração da Assembleia, é que se acrescente à medida, que é uma medida com 

bondade por parte do CDS, que não haja limitação quanto ao agregado para as famílias 

com rendimento médio mensal per capita não superior ao valor indexante aos apoios sociais 

que são 419,22 euros, agora. Mas o valor era o valor indexante aos apoios sociais. Era 

apenas isto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Esclareço: O código do imposto municipal sobre imóveis, nomeadamente o artigo 112 

nº 13 diz que as assembleias municipais podem, querendo deliberar sobre a redução do IMI, 

quanto à questão dos agregados familiares. Aquilo que eu propunha era que houvesse um 

acrescento, em relação ao rendimento per capita.” -------------------------------------------------------
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------ António Manuel Fernandes Martins  – CDS-PP: --------------------------------------------------

------ “Não sei se pelo adiantado da hora ou por outra razão qualquer nós começamos já a 

entrar em devaneios e a inventar um bocado sobre a situação. ---------------------------------------

------ Isto é assim: as pessoas ou estão de acordo ou não estão de acordo! Todos somos 

livres de estar ou não estar de acordo e goste-se ou não se goste as votações são o que 

são. Portanto, Sr. Presidente, e salvo melhor opinião, pedia ao Sr. Presidente, em termos de 

requerimento, que pusesse a proposta a votação.” -------------------------------------------------------

------ Neste momento o Sr. Presidente da Assembleia usa da palavra: ----------------------------

------ “Tenho dúvidas, obviamente não sou jurista, da possibilidade ou não desta proposta 

ser feita e ser votada, chumbada ou aprovada como qualquer outra. Tenho dúvidas sobre 

isso e agradecia que os juristas aqui presentes na sala se pronunciassem também e 

ajudassem a resolver relativamente a isso: sobre a possibilidade de se fazer uma proposta 

adicional àquela que está a ser discutida e votada, e ser votada ou não. Sendo legalmente 

possível eu não posso cortar a ninguém a possibilidade de a propor.” -------------------------------

------ Posto isto e não havendo mais nada a acrescentar sobre este ponto, o Sr. Presidente 

da Assembleia  faz ainda uma pequena observação relativamente a esta proposta: ------------

----- “Independentemente das ideologias, penso que todas as propostas que venham no 

sentido, ainda que meramente simbólicas e em que o impacto não seja significativo, que não 

é, efetivamente, mas todas as propostas venham dar um sinal de descriminação positiva, 

em relação às famílias numerosas, eu penso que são importantes. Agora, há aqui uma 

questão que me parece importante e para a qual ninguém contribuiu ou sobre a qual 

ninguém pensou: e por exemplo, uma pessoa com um filho independentemente dos 

rendimentos, e cujo filho é deficiente? Ou por exemplo, uma família com dois ou três filhos, 

dos quais um ou dois são deficientes? ------------------------------------------------------------------------

------ Queria apenas deixar esta nota que me parece importante. Porque eu não sei o que é 

mais pesado, depende obviamente do grau de deficiência e do problema, mas não sei o que 

é mais importante; o que é mais pesado para uma família: se é o ter apenas um filho ou ter 

um filho deficiente. Isto é apenas para se pensar que muitas vezes as propostas de apoio às 

famílias numerosas ou as medidas de incentivo à natalidade são importantes, mas é 

necessário também olhar para as características das famílias e para o peso no orçamento a 

natureza dos filhos que tem. Era só esta nota que eu gostava de deixar e a minha votação 

vai um pouco também no sentido, ou expressa um pouco também este meu sentir, 

relativamente à questão.” -----------------------------------------------------------------------------------------

------ 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, 
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por maioria, com 3 abstenções e 2 votos contra, aprovou a Proposta da Câmara Municipal 

para redução da taxa de IMI em função do número de dependentes. --------------------------------

------ Seguidamente, o Sr. Presidente da Assembleia  propõe a proposta da Sr.ª Primeira 

Secretária da Mesa, sobre o alargamento desta mesma medida às famílias cujo rendimento 

seja inferior ao indexante aos apoios sociais. ---------------------------------------------------------------

------ Neste momento, o Sr. Vice-Presidente da Câmara  pede licença para interromper e 

usar da palavra para um pequeno esclarecimento acerca deste ponto referindo o seguinte: --

------ “Sr. Presidente: eu acho que esta medida, apesar de ser aprovada agora, não vai surtir 

efeito no imediato. Portanto, não há nada que impeça, penso eu, que esta proposta venha 

dar lugar a outra, porventura melhorada que seja presente pela Câmara Municipal ou que 

esta a faça submeter e que depois numa assembleia próxima. ----------------------------------------

------- Penso que há aqui situações, nomeadamente o envolvimento financeiro que estas 

coisas causam que são sempre importantes e que portanto teremos que as pensar. -----------

------ Já agora, se me permite, e porque não me foi possível dizer há bocado, que daqui do 

Préstimo levo mais uma boa recordação, indiscutivelmente desta assembleia porque, afinal 

de contas, tivemos aqui montes de pontos em comum que estivemos aqui todos a trabalhar 

em conjunto, mas queria dizer-lhe que descobrimos aqui um milagre. O milagre da Urgueira 

afinal deu conta de outro milagre: é que o Sr. Eng.º Hilário dá conta desta coisa dos 

impostos, mas comparando com outros municípios aqui à volta, afinal de contas é em 

Águeda que se aplicam as taxas mínimas; é em Águeda que temos neste momento obras 

em curso que provavelmente correspondem ao somatório de vários municípios, eu sei o que 

estou a dizer; é em Águeda que temos estas disponibilidades financeiras. Resumindo, eu 

diria mesmo que, como disse um tal empreiteiro, somos dos poucos que pagam. Portanto é 

um milagre! Porque, efetivamente, nos outros lados as taxas de IMI são maiores, as obras 

são menos, as disponibilidades financeiras são poucas ou nenhumas e os pagamentos 

estão atrasados. É um milagre! Viva a Senhora da Guia!” ----------------------------------------------

------ Intervem ainda sobre este assunto, e antes apresentação da proposta de 

recomendação, o Sr. vereador Luís Miguel Marques Vidal de Oliveira  – CDS: ----------------

------ “Foram aqui feitas algumas questões pertinentes, relativas a esta proposta e eventuais 

custos e, a quantidade de pessoas abrangidas por esta proposta. Naturalmente tem razão o 

Dr. José Vidal quando diz que o CDS costuma ser exigente nas contas e, portanto, quando 

apresenta propostas, habitualmente tem um orçamento sobre o custo dessas propostas que 

efetivamente existe. Existe e existem dados dos sensos de 2011, portanto qualquer pessoa 

pode validar estes números. A nosso ver esta análise é conservadora. É conservadora não 

no sentido de ser de direita, mas no sentido em que ela não está a acrescentar valor à 
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estimativa e, portanto, uma proposta conservadora. ------------------------------------------------------

------ Gostaria também de lembrar que nós temos a possibilidade ao nível da Câmara 

Municipal baixar o IRS 5%, que aliás foi uma mediada aprovada por um governo e por uma 

assembleia da republica dominada pelo Partido Socialista, mas que incorporou uma 

proposta do CDS. E essa proposta do CDS era a possibilidade de devolução aos cidadãos 

de até 5% do seu IRS por via das câmaras municipais. Portanto, quando aqui falamos que a 

Câmara Municipal de Águeda faz a devolução aos cidadãos desta comparticipação de IRS, 

faz porque houve uma lei aprovada pelo Partido Socialista que aprovou uma proposta do 

CDS nesse sentido. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Segundo os sensos de 2011 há 14.346 alojamentos familiares clássicos e aqueles que 

são ocupados pelos proprietários são cerca de 9.318, portanto estamos a falar de dados de 

2011 ou seja: 65% dos alojamentos de Águeda. Como esta lei só se aplica aos alojamentos 

familiares, clássicos ocupados por proprietários, portanto, habitação própria permanente e 

que tenham filhos, é necessário tentar calcular também o nº de filhos. Ora, há 17.453 

famílias em Águeda segundo os sensos de 2011, sendo que 8.905 com mais de dois 

indivíduos, ou seja: 51%, sendo que a dimensão média das famílias é de 2,7%, ou seja: 

inferior a três elementos. As famílias com mais de cinco elementos, em Águeda, são menos 

do que 400, segundo os sensos de 2011. O impacto financeiro é fácil de calcular; é 

multiplicar estes 65% pelos 51%, pelos 10% que serão ao fim e ao cabo a taxa mais vezes 

aplicada que corresponde quando muito a um dependente e assim obtemos uma estimativa 

a meu ver, conservadora que é um impacto orçamental de 3,3% sobre a receita do IMI. Ora 

o IMI vai vigorar em 2016 e portanto nós não sabemos, ainda não foi aprovada por esta 

Assembleia Municipal as taxas de IMI a aplicar em 2016; se vai ser a taxa mínima, como 

nós defendemos de 0,3% ou se vai ser outra taxa. Utilizando os números que agora 

acabaram de aprovar das contas do município que dizem que a receita do IMI rendeu em 

2014, 4,800 milhões, 1000 euros, chegamos à conclusão que o impacto será sempre inferior 

a cerca de 200 mil euros. E volto a dizer: a meu ver, esta é uma estimativa conservadora, 

com grande probabilidade andará a rondar os 150 mil euros e irá beneficiar cerca de 8.905 

famílias do Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ No que respeita a outras considerações que aqui foram feitas, respeito as opiniões 

emitidas, mas devo lembrar que só se pode reduzir quando se tem. Só se pode reduzir um 

imposto quando ele é pago. Não se pode reduzir o IMI a quem não o paga. E a maior parte 

das famílias carenciadas não têm um prémio pelo facto de pagarem IMI. Não. Têm uma 

atenção de não pagarem IMI porque se reconhece que necessitam desse apoio. E é 

indubitável que a situação de imergência que vivemos afetou sobremaneira as pessoas de 
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famílias com dependentes a cargo. Não foi só a subida dos impostos indiretos, 

nomeadamente do IVA que afetou essas pessoas. Foram retirados uma série de benefícios 

fiscais às famílias que agora estão a ser paulatinamente repostos. ----------------------------------

------ Disseram e muito bem aqui que não há nenhuma bola mágica que vá resolver um dos 

grandes problemas que é o da natalidade e sobretudo ao fim e ao cabo a inversão da 

pirâmide demográfica que é dos principais problemas que nós temos no país. É de um 

conjunto de medidas muito positivas e aqui sublinho algumas que foram discutidas na 

Assembleia da República com contributos sérios, há uma semana, apresentadas pelo Bloco 

de Esquerda e o Partido Comunista que apresentaram boas propostas neste sentido. O 

Partido Socialista anunciou neste programa pelo grupo de sábios que se reuniu, algumas 

medidas também de incentivo às famílias e também desagravamento, dá-me ideia a nível 

fiscal e a própria União Europeia está a fazer programas de auxílio. ---------------------------------

----- A meu ver, ainda bem que o executivo aprovou esta proposta e aprovou por 

unanimidade. Ela é de Águeda e não é do CDS porque foi aprovada por esta Assembleia. 

Quanto à outra proposta eu tenho grandes dúvidas de que esta Assembleia Municipal se 

possa substituir à Assembleia da República a aprovar alterações a leis de estado, 

nomeadamente ao código do IMI e do Orçamento de Estado.” ---------------------------------------- 

------ Seguidamente, o Sr. Presidente da Assembleia  refere que há uma proposta de 

recomendação ao executivo e é essa que propõe para votação, proposta da Sra. Primeira 

Secretária da Mesa, sobre o alargamento desta mesma medida às famílias cujo rendimento 

seja inferior ao indexante aos apoios sociais atualmente fixada nos 419,22 euros, no entanto 

recomenda que será melhor que a mesma proposta ser apresentada numa próxima 

assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Falaram aqui várias coisas que concordo e não concordo, inclusivamente do IMI. 

Nesta questão do IMI esquecemo-nos que as pessoas de Águeda viveram durante muito 

tempo de casas que arrendavam, alugavam os quartos das suas habitações e era assim 

que ganharam dinheiro. Se calhar agora essas pessoas estão com um rendimento pequeno 

e não tem dinheiro para pagar o IMI. Só para não esquecer. -------------------------------------------

------ Outra coisa que a aquela senhora falou, e a Dr.ª Elsa Corga sabe melhor do que 

ninguém porque está nesse cargo, sabe perfeitamente que as pessoas que tem esse 

rendimento não pagam IMI. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Há bocado falou-se no IMI e que as pessoas têm que manter as casas em condições e 

com bom aspeto e nós às vezes encontramos casas e escolas abandonadas, a cair, coisas 

que fazem parte do Estado o qual não dá o exemplo às pessoas para poderem também 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 2ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 30/abril/2015  

79

arranjar a suas coisas. Também não nos podemos esquecer que se calhar as pessoas não 

têm dinheiro para arranjar essas casas. ----------------------------------------------------------------------

------ Falar de Macieira de Alcôba, é muito giro falar de Macieira de Alcôba. Temos lá um 

museu, é muito giro, muito interessante e agora está com mais alguma iniciativa, mas não é 

só aqui é em todas as freguesias que tem que se promover o turismo senão não vamos a 

lado nenhum. Acho que todos nós temos que investir no turismo e promovê-lo. ------------------

------ Agora vou dizer aqui uma coisa que se calhar vos vais chocar e peço imensa desculpa. 

------ Foi a primeira vez que eu vim a uma Assembleia Municipal e eu digo-vos uma coisa: o 

meu dinheiro é muito mal empregue, porque eu vi aqui gente sem respeito absolutamente 

nenhum. Eu vi gente aqui, a entrar e a sair da sala com pessoas a conversar assuntos 

importantes a resolver neste concelho. E eu peço-vos que pensem um bocadinho nisso 

porque todo o povo paga para vocês. Vocês concordem, ou não concordem, a discussão faz 

parte, até numa empresa faz farte, mas acho que tem que haver respeito. Temos que 

respeitar os outros, não nos agredirmos. As coisas que são feitas têm que ser de uma 

equipa de trabalho porque senão o concelho não anda para a frente. Águeda podia ser uma 

terra forte, não o é, porque andámos sempre toda a vida nesta guerra.” ----------------------------

------ O Sr. Presidente da Assembleia  agradecendo a participação e salienta, no entanto, 

que a Democracia também é ter diferentes opiniões, avanços e recuos e que, apesar de 

tudo, ainda não se encontrou um regime melhor do que este. -----------------------------------------  

------ E nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, pelas duas 

horas e quarenta e um minutos, do dia um de maio 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: 

 

 

 

 

A Primeira Secretária: 

 


