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 ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

------ Aos oito dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma 

horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, teve lugar a 4ª Sessão Ordinária da 

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

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

------ 1.1 – Ata da 3ª Sessão Ordinária, de 30 de junho d e 2017; ----------------------------------

------ 1.2 – Ata da 2ª Sessão Extraordinária, de 21 de jul ho de 2017. ----------------------------

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

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

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

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

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

75/2013 de 12 de setembro; -----------------------------------------------------------------------------------

----- 3.2 – Tomada de conhecimento da retificação da list agem de Atribuição de 

Medalha Municipal de Dedicação aos colaboradores da  Câmara Municipal de Águeda; 

------ 3.3 – Tomada de conhecimento do Relatório da Revisã o pela Gestão, referente ao 

ano 2016 – Sistema de Gestão – Qualidade e Seguranç a da Informação e dos 

Relatórios das Auditorias APCER (2017); ----------------------------------------------------------------

------ 3.4 – Tomada de conhecimento da apresentação do Rel atório Comparativo das 

duas edições (2015 e 2016) do Orçamento Participati vo de Águeda; --------------------------- 

------ 3.5 – Tomada de conhecimento da retificação dos val ores da repartição da 

despesa para aquisição de serviços de transporte es colar para alunos com 

Necessidades Educativas Especiais; ----------------------------------------------------------------------

------ 3.6 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal de reconhecimento do 

Interesse Público Municipal para: ---------------------------------------------------------------------------

------ 3.6.1 – Regularização da atividade pecuária de Hilá rio Ferreira Rocha (Proc nº 

525/87); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.6.2 – Regularização da atividade pecuária de Mari a Lurdes Tavares Santos 

(Proc nº 233/87); -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3.7 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal para a realização de 

novos protocolos e contratos interadministrativos n o âmbito das Atividades de 

Animação e Apoio à Família, Refeições Escolares e G estão de Pessoal não Docente; -- 
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------ 3.8 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal para atribuição de 

subsídio à Associação da Barrosa em Defesa da Flore sta, União de Freguesias de 

Belazaima, Castanheira e Agadão e à Junta de Fregue sia de Valongo do Vouga – 

seguros de acidentes; -------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.9 – Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal para atribuição de 

apoios financeiros no âmbito da 14ª Edição das Marc has Populares à Junta de 

Freguesia de Fermentelos; ------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.10 – Análise e votação da proposta da Câmara Muni cipal para Autorização 

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

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

------ 3.10.1 – Apoio à IPSS “ O Catraio” para pagamento d e transporte, no âmbito do 

projeto de Equitação Terapêutica; --------------------------------------------------------------------------

------ 3.10.2 – Ratificação da proposta para celebração de  Contrato de Ajuste Direto 

para Aquisição de Serviço de Seguros, através da co ntratação de diversas apólices e 

franquias – processo RA/DAF/SERV – 096/17; ----------------------------------------------------------

------ 3.10.3 – Aprovação da Minuta de Protocolo - “protoc olo de parceria entre a 

Universidade de Évora e o Município de Águeda | Pro jeto LIFE Águeda – Ações de 

Conservação e Gestão para peixes Migradores na Baci a Hidrográfica do Vouga (Life 

16 ENV/PT/000411); -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.10.4 - Proposta para aquisição de serviços de man utenção evolutiva e corretiva 

da solução ePaper; -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.10.5 – Fornecimento contínuo de sinalização verti cal e tintas de marcação 

rodoviária - proposta de aprovação de despesa pluri anual à assembleia municipal de 

Águeda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.11 – Análise e votação da proposta da Câmara Muni cipal da 1ª revisão 

orçamental das Grandes Opções do Plano e Orçamento 2017; ----------------------------------

------ 3.12 – Análise e votação da proposta da Câmara Muni cipal de aprovação da 1ª 

Alteração ao Regulamento do Plano Diretor Municipal  de Águeda. -----------------------------

------ A sessão foi presidida pelo Senhor Presidente da Assembleia Francisco Manuel 

Guedes Vitorino, que saudou todo o público presente nas galerias, assim como todos 

aqueles que acompanhavam a sessão através da Águeda TV, todos os membros da 

Assembleia Municipal e do Executivo presentes, e também os Senhores jornalistas. O 

Senhor Presidente da Assembleia foi secretariado pela deputada Ana Sanches, enquanto 

Primeira Secretária, e pelo deputado Casimiro Pinto, como Segundo Secretário. ----------------

------ Participaram nesta sessão os seguintes Membros da A ssembleia Municipal: -------
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------ Francisco Manuel Guedes Vitorino – PS; -------------------------------------------------------------

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

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

------ Carlos Alberto Baptista Guerra – PS; -------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------ Herminio Conceição Guapo – PS; -----------------------------------------------------------------------

------ Ana Sanches – CDS; ---------------------------------------------------------------------------------------

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

------ Maria de Fátima Sampaio e Silva – PSD; -------------------------------------------------------------

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

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

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

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PUF Águeda e Borralha -----------------------

------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PUF Barrô e Aguada de Baixo ---------------------------

------ Vasco Miguel Rodrigues Oliveira – PUF Belazaima, Castanheira e Agadão ----------------

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

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

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

------ Mário Ramos Martins – PUF Travassô e Óis da Ribeira ------------------------------------------

------ Daniela Rute de Oliveira Fernandes – pela UF Trofa, Segadães e Lamas do Vouga -----

------ O Executivo da Câmara Municipal encontrava-se repre sentado por: --------------------

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

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

------ Elsa Margarida de Melo Corga – PS – Vereadora; -------------------------------------------------
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------ João Carlos Gomes Clemente – PS – Vereador ----------------------------------------------------

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

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

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

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

------Deputada Marlene Oliveira que, por não poder estar presente, seria substituída por 

Maria de Fátima Sampaio e Silva; a Deputada e Primeira Secretária da Mesa, Carla 

Tavares, que justificou a sua falta, e seria substituída por Hermínio Guapo; a Deputada e 

Segunda Secretária da Mesa Cristina Cruz, que justificou a sua falta; o Deputado António 

Martins que será substituído por Ana Patrícia Sanches; o Senhor Presidente da União de 

Freguesias de Trofa Segadães e Lamas do Vouga que seria substituído pela Secretária 

Daniela Rute Fernandes; e o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Valongo do 

Vouga que seria substituído por José Henrique Vidal Martins, tesoureiro da Junta. ------------- 

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

------- O Deputado Abílio Gomes  que apresentou a sua demissão do Grupo Parlamentar do 

Partido Socialista, dado não se rever nas atitudes e postura ultimamente adotadas por este 

Grupo na Assembleia Municipal; -------------------------------------------------------------------------------

------ Oficio remetido pela Câmara Municipal de Águeda, dando conta de uma missiva que 

dirigiu à d´Orfeu a propósito das distinções que recebeu recentemente, cuja leitura a seguir 

se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Foi com enorme satisfação que tomei conhecimento de que a d´Orfeu foi distinguida 

no Projeto Cultural, Festival e foi distinguida no passado dia vinte e três de agosto com o 

prémio Rosa María García Cano, na categoria Melhor Iniciativa de Programas Educativos e 

de Promoção das Artes Cénicas para a Infância e Juventude, promovida pela Junta de 

Castilla y León e coordenada pela Associação Civítas que institui os prémios Rosa María 

García Cano, em homenagem à fundadora e grande impulsionadora da Feria del Teatro de 

Castilla y León. O Festival i que se realiza desde 2009 com o apoio da Câmara Municipal 

funciona como um roteiro Non-Stop de espetáculos e atividades de dança, teatro, música e 

artes circenses. Permitam-me que partilhe este prémio com a família d´Orfeu dado que ele 

representa a dinamização da oferta cultural e formativa com o público infantil, com o objetivo 

de formar novos públicos e diversificar a oferta cultural do nosso concelho e na região. Em 

meu nome pessoal e da equipa que me acompanha desejamos os maiores êxitos a toda a 

equipa d`Orfeu.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Oficio remetido pela Câmara Municipal de Águeda, dando conta dos Galardões 

recebidos pelo município nas Categorias Cultura e Política na Primeira Gala dos Globos 
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Mundial, organizada pela Rádio Mundial FM, que decorreu no dia dois de setembro de dois 

mil e dezassete, no Centro Cultural de Vila Nova de Poiares. A mesma referia que o 

reconhecimento do AgitÁgueda Art Festival e do Modelo de Gestão da Câmara Municipal de 

Águeda são motivos de orgulho dado que evidenciam a consolidação das políticas culturais, 

modernização administrativa e participação pública que têm vindo a ser seguidas nos 

últimos 12 anos em que Presidente da Câmara liderou os desígnios da autarquia, bem como 

o seu reconhecimento pela população. Mencionava ainda que a Gala tem por objeto o 

reconhecimento de pessoas e/ou instituições que se destacaram de uma forma relevante no 

exercício da sua função em toda a região centro de Portugal e que a avaliação do mérito foi 

efetuada por um júri designado para o efeito pela organização. Na conclusão, o Senhor 

Presidente salientou que esta distinção não seria possível sem o superior empenho e 

dedicação de todos aqueles que diariamente nesta Câmara Municipal contribuíram para a 

implementação destes projetos. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------ 1.1 – Ata da 3ª Sessão Ordinária, de 30 de junho d e 2017; -------------------------------- 

------ 1.2 – Ata da 2ª Sessão Extraordinária, de 21 de jul ho de 2017. --------------------------- 

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem do Trabalhos, 

consideraram-se ambas as atas aprovadas. ----------------------------------------------------------------

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

----- Não foram feitas intervenções. ----------------------------------------------------------------------------

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

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

------ Alberto José Fernandes Marques  – PSD: ----------------------------------------------------------

------ “Uma intervenção em três pontos breves. O primeiro é telegráfico e foi quase de última 

hora. Foi quando vinha para aqui que me apercebi, é uma questão para o Executivo. No 

estacionamento fizeram alguns lugares ali, bem úteis, atrás no Centro de Artes. Aquilo está 

muito desnivelado do piso do alcatrão, não sei se está prevista alguma repavimentação para 

aquela zona ou se aquilo é para ficar mesmo assim, porque se for aquilo está mesmo muito 

desnivelado, eu entrei com o carro com jeitinho e bateu por baixo e aquilo não faz grande 

sentido, aqueles estacionamentos, por cima, por trás do Centro de Artes estão para aí não 

sei quantos centímetros, mas bastante, o suficiente para o carro bater por baixo, é só uma 

notazinha prévia. Outro ponto que me traz cá, o segundo ponto, tem a ver com, eu estive 

alguns dias fora e cheguei ontem já de madrugada, esta madrugada, e só agora é que tive 

oportunidade de passar os olhos pelos jornais e num dos jornais da nossa terra apercebi-me 
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aqui de um, não tive tempo de os ler mas duas notas de primeira página, numa semana em 

que veio, no Soberania do Povo, neste caso, uma notícia sobre alguns dados do anuário 

financeiro de Municípios Portugueses de dois mil e dezasseis, e na edição seguinte, mais ao 

menos no mesmo local da primeira página, um direito de resposta exercido pelo Senhor 

Presidente da Câmara sobre o mesmo assunto. Foi praticamente a única coisa que ainda li 

desses jornais, foram essas duas notícias, fui ler o corpo das duas notícias e queria deixar 

aqui o meu desagrado e o meu lamento sobre a forma como a Câmara Municipal, neste 

caso o artigo, o direito de resposta está assinado pelo Senhor Presidente, pela forma como 

geriu este assunto. Fiquei bastante desiludido, sinceramente, não esperava que ao fim de 

doze anos existisse este tipo de atitude por parte de um Presidente da Câmara e tanto mais 

que está, que sai em estado de graça do seu último mandato e penso que não tinha 

necessidade nenhuma disto. As críticas que fez são na minha opinião profundamente 

injustas, deselegantes, são ataques muito, muito incisivos sobre um jornalista, com 

insinuações muito feias, não encontro outra palavra pelo facto desse jornalista ter sido ele 

próprio um Autarca nesta Câmara e fiquei muito desiludido com a forma como isto foi feito, 

tanto mais que o que o jornal fez foi destacar alguns elementos que achou relevantes 

daquele anuário financeiro dos Municípios Portugueses. Desta vez, pelos vistos, os 

indicadores que foram destacados não seriam os mais agradáveis e o Presidente da 

Câmara, durante doze anos, durante dezenas de edições daquele jornal e de outros em que 

as notícias eram altamente favoráveis não houve crítica nenhuma, não houve stress 

nenhum e desta vez a resposta foi com esta falta de chá que fiquei profundamente 

surpreendido e que lamento. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Finalmente, a última nota é um pouco em tom de despedida, é uma intervenção um 

pouco diferente, penso que esta será a minha última intervenção como membro desta 

Assembleia, é a última sessão que está pelo menos para já prevista neste mandato. Já aqui 

estou há três mandatos, há doze anos portanto, e é verdade que estes órgãos vivem e 

funcionam em função das qualidades e das características pessoais dos seus membros, 

mas também da experiência desses mesmos membros e, se a experiência muitas vezes é 

importante e fundamental, penso que tão ou mais importante é também a renovação e a 

chegada de novas pessoas e de novas ideias, e eu pessoalmente estou numa fase da 

minha vida, quer pessoal, familiar, quer profissional, bastante exigente e absorvente e não 

tenho literalmente tempo para continuar neste, nesta, nesta faceta mais pública, tanto no 

associativismo que tanto gosto, como aqui na política local. Ainda ontem, por exemplo, 

regressei de uma viagem, estive doze horas parado no aeroporto, cheguei aqui de 

madrugada, não tive possibilidades de preparar convenientemente a maior parte dos 
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assuntos desta Assembleia, mas é a vida, paciência. Eu vou deixar a Assembleia Municipal, 

mas obviamente não renego as minhas preferências, a minha simpatia, a minha militância 

partidária, e farei um esforço, aliás nem sequer é um esforço, para me tentar manter atento 

ao que se vai passando na nossa terra, e no nosso concelho e não só, e espero que um dia 

a vida me permita outro tipo de dedicação. Mas saio também com a tranquilidade de saber 

que os próximos eleitos vão estar à altura da tarefa que os espera aqui, e tenho a certeza 

que farão um papel até bastante melhor do que, do que o que nós fizemos no passado, e 

digo isto naturalmente tendo em conta os elementos da lista do PSD que concorrem a esta 

Assembleia, que inclui pessoas que conheço muito bem e que não tenho a mínima dúvida 

vão fazer aqui um excelente mandato, mas também em função das outras listas 

concorrentes que incluem muita gente boa e muita gente capaz, e penso que assim ganha a 

Assembleia Municipal e ganha Águeda, e seja qual for o Executivo eleito, sejam quais forem 

os Presidentes das Freguesias, sejam quais forem os membros eleitos nesta Assembleia, 

não tenho a mínima dúvida de que todos farão o melhor pelo concelho. Eu não me vou 

despedir sem agradecer, naturalmente, a todos os colegas de todas as bancadas, membros 

desta Assembleia que me acompanharam e que me aturaram ao longo destes doze anos e, 

naturalmente, fazer votos de muito sucesso para todos os que forem eleitos no dia um de 

outubro. E queria deixar aqui uma nota pessoal, muito especial ao Dr. Paulo Matos, ao 

Engenheiro Celestino Almeida e ao Dr. Francisco Vitorino, pela forma como conduziram as 

sessões desta Assembleia Municipal durante os 12 anos em que por aqui andei. A sua 

disponibilidade, a sua paciência, a sua resiliência, contribuíram para a serenidade, umas 

vezes mais apimentada, outras vezes menos, com que a democracia penso que acabou por 

ser sempre tratada aqui neste Salão Nobre, e nas sessões descentralizadas que fomos 

fazendo. Ah e também tenho que dizer uma palavra muito sentida e muito especial ao líder 

da minha bancada, ao meu amigo Hilário Santos. Eu não consigo e duvido que alguém aqui 

consiga por palavras descrever o papel do Hilário nesta Assembleia Municipal, quantas 

vezes aqui o PSD foi o Hilário, quantas vezes aqui Águeda foi o Hilário, e como eu às vezes 

digo, isto era mais dois ou três “Cristianos Ronaldos” na seleção e mais dois ou três Hilários 

aqui na Assembleia e isto era uma maravilha. Ouvi dizer aqui há pouco tempo, um deputado 

da Assembleia da República, na saída dos anos, dos muitos anos nesse caso muito mais do 

que eu que por lá passou, por acaso de outro partido, por acaso também se chama Alberto, 

Alberto Martins do PS, que, na sua despedida disse, e vou citar “Que iria continuar 

civicamente empenhado na vida política, porque a política é a nossa vida”. Eu subscrevo 

isto a cem por cento, e pronto, basicamente era isto. Eu termino também com outra citação 
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de um ilustre político, este já do meu partido, que disse que “Não vou estar por aqui, mas 

vou andar por aí”. Então, vamo-nos vendo, obrigado.” --------------------------------------------------- 

------ Francisco Manuel Guedes Vitorino  – Presidente da Assembleia Municipal: --------------

------ “Muito obrigado, Alberto Marques pelas suas palavras também, que aliás retribuo na 

parte que me toca.” ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Daniela Rute – Representante da UF de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga: ----------- 

------ “O Executivo da Junta de Freguesia tem sido abordado, quer por moradores, quer 

pelas pessoas que trabalham na freguesia, quer também por pessoas que se deslocam ao 

IDL para deixar os pais, e tem sido questionada acerca de dois pontos fulcrais. Primeiro, 

todos estão relacionados com o saneamento. Não quero deixar de esclarecer que nós 

notamos e pensamos que são bastante necessárias essas obras, e que não está em causa 

a necessidade, nem a forma como elas estão a ser colocadas em prática é que nos está a 

preocupar. Portanto, no seguimento da primeira empreitada que está a decorrer neste 

momento junto à sede da Junta de Freguesia na Trofa, as obras estão a ser, estão a fazer 

com que o trânsito seja desviado da principal via de acesso que liga Trofa e a Vila da 

Mourisca do Vouga para uma zona que não está a ser fácil de transitar e, portanto, daí 

surgem as nossas, as queixas que, por parte dos transeuntes e essas queixas estão 

relacionadas com o facto dos semáforos que em horas de ponta são, provocam longas filas 

de trânsito e também com o facto de que é uma zona perigosa. O segundo ponto é que a 

estrada pela qual é feito o desvio é uma estrada que também foi alvo de intervenção desta 

mesma empreitada de saneamento, ou seja, está com o alcatrão rasgado, existe betuma, 

pedras e buracos, é o que não falta por lá e todas essas situações estão a ser obviamente 

um alvo de riscos para as pessoas que por lá passam. Por outro lado, preocupa-nos o facto 

de que na próxima semana irão iniciar as aulas do Polo da Trofa, ou seja, as aulas iniciando, 

mais trânsito, mais riscos. Outra questão que nos é colocada é porque é que a Rua das 

Candeeiras não é e não vai ser alvo de intervenção do saneamento uma vez que todas as 

ruas transversais e todas as paralelas, já foram intervencionadas ou já estão incluídas neste 

mesmo mapa. Portanto, é nos colocada essa questão, nós já telefonamos para a AdRA, 

ainda não recebemos nenhuma resposta final e, portanto, reforço que apesar de 

considerarmos e sabermos que são necessárias, que são da responsabilidade da AdRA e 

dos empreiteiros que ganharam o concurso, pensamos que o Executivo Camarário deve e 

pode ter uma palavra na defesa dos interesses dos cidadãos tal como já o teve no passado, 

relembro a estrada junto à igreja da Trofa.”----------------------------------------------------------------- 

------ Pedro António Machado Vidal – PUF de Préstimo e Macieira de Alcôba: -----------------

----- “É com muita tristeza que mais uma vez venho a este púlpito, mais propriamente pela 
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terceira vez, falar sobre um assunto que diz respeito não só à minha Freguesia, como 

também diz respeito a outras Freguesias do nosso concelho. Quer por diversos emails e 

ofícios, quer na Assembleia Municipal de vinte e seis de fevereiro do ano passado, realizada 

em Aguada de Cima, quer na Assembleia Municipal realizada aqui a trinta e um de outubro, 

também do ano passado, questionei o Executivo Municipal a respeito do pós-fogo, 

nomeadamente, quando iriam ser substituídas as placas de sinalização vertical entretanto 

queimadas, quando iriam ser colocadas novas bocas-de-incêndio de forma a reforçar o 

abastecimento de viaturas em caso de incêndio. Além disso, também enviei um email, dois 

emails, um a vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezassete e outro a um de setembro de 

dois mil e dezasseis. Perguntei também quando iriam ser construídos novos tanques de 

defesa aos fogos florestais. Na Assembleia Municipal de fevereiro do ano passado foi-me 

dito que estaria para breve a substituição das placas de sinalização vertical entretanto 

queimadas e que a colocação de novas bocas-de-incêndio e a construção de novos tanques 

seriam analisados pela Câmara Municipal, e que era prioridade da Câmara efetuar o reforço 

de ambas as situações. Dos emails enviados, não tive resposta nenhuma, das promessas 

feitas aqui nesta Assembleia, nenhuma foi concretizada. Hoje, oito de setembro de dois mil 

e dezassete, e passados treze meses daquela que foi a maior tragédia do nosso concelho 

pergunto, onde andam as novas placas de sinalização vertical que iriam ser colocadas em 

breve? Qual a definição de brevidade para a Câmara Municipal de Águeda no que diz 

respeito à Proteção Civil? Onde foram colocadas as tais novas bocas-de-incêndio 

prometidas aqui em sede de Assembleia? E por último, onde foram construídos os novos 

tanques de abastecimento, aqui mesmo prometidos? Devo dizer que, enquanto Presidente 

de Junta, sinto-me triste por ver tamanho esquecimento, devo dizer também que da nossa 

parte, da parte da Junta de Freguesia, tudo temos feito para melhorar quer os meios de 

prevenção, quer os meios de combate aos incêndios existentes na nossa Freguesia. De lá 

para cá a Junta de Freguesia já adquiriu duas novas viaturas, equipamentos de proteção 

individual, centenas de metros de mangueiras, agulhetas, já intervimos em mais de vinte 

quilómetros de caminhos florestais e já arranjamos novos parceiros no combate a futuros 

fogos. Devo referir que, de todo o investimento feito por nós até agora, foi zero o apoio da 

Câmara Municipal para aquela que foi a Junta de Freguesia mais afetada pelo nosso 

concelho, estou a falar de Junta de Freguesia. Desleixo é a palavra que encontro para 

tamanho esquecimento, e tristeza é o sentimento que me invade por, por exemplo, ter que 

todos os dias dar de cara com as placas queimadas e que nos faz, a todos, recordar aquela 

que para nós foi a maior tragédia de sempre da nossa Freguesia. Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal de Águeda, na sua pessoa espero respostas para estas quatro 
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perguntas que eu hoje aqui fiz, e caso não venha recordar por algum motivo de quais são 

elas, vou-lhe entregar em mãos as questões das quais espero respostas claras e objetivas.”- 

------ Marlene Domingos Gaio  – PSD: -----------------------------------------------------------------------

------ “Como é do conhecimento de todos os cidadãos já que a notícia tem sido amplamente 

difundida quer nos jornais locais, quer na internet, nomeadamente através de um vídeo no 

YouTube intitulado Rio Cértima, e nas redes sociais como o Facebook, neste momento é 

desolador o estado do maior caudal da Pateira de Fermentelos que atravessa quatro 

concelhos incluindo o de Águeda e percorre uma distância de cerca de quarenta e três 

quilómetros. Neste momento, o Rio Cértima é revestido por um manto verde, pestilento e 

mal cheiroso, com centenas de peixes a boiar mortos, que tem indignado e preocupado as 

populações. Alguns cidadãos já se mobilizaram, já alertaram as autoridades, já 

questionaram as Juntas de Freguesia, nomeadamente as de Barrô e Aguada de Baixo, Oiã 

e Oliveira de Bairro, Recardães e Espinhel, que explicaram a submissão de uma 

candidatura em sete de maio de dois mil e catorze ao Programa PRODER, para melhoria da 

resiliência do valor ambiental, apoio que foi drasticamente reduzido, embora tenha sido 

drasticamente reduzido, a verdade é que até ao momento ainda não está disponível. Esta 

questão também é do conhecimento da Câmara Municipal de Águeda que assumo que não 

queira demitir-se da sua obrigação de intervenção nesta situação de calamidade pública e 

sei que não é alheia também ao facto de estas situações das candidaturas serem morosas, 

não obviarem à resolução dos problemas e, neste caso em concreto, quero acreditar que 

este Executivo reconhece a urgência na resolução desta situação, no dano ambiental que 

neste momento já se verifica, e que para alguma flora e fauna é irreversível e, por isso, irá 

tomar medidas adequadas e urgentes até ao término do seu mandato, à talhe de foice, e eu 

penso que esta é também uma preocupação da Assembleia Municipal, não só para além da 

obrigação legal que tem de apoiar iniciativas que prossigam os interesses coletivos da 

população, que potenciam o desenvolvimento sustentável do concelho, a cidadania e 

preservação da natureza, e vimos inclusive hoje aqui, ou pedem-nos para aprovarmos uma 

minuta de protocolo, de uma parceria entre a Universidade de Évora e o Município de 

Águeda, chama-se projeto Life, com ações de conservação e gestão para peixes migradores 

na bacia hidrográfica do Vouga, com o orçamento de três vírgula três milhões de euros, e 

por isso ao Executivo, reitero, espero que tomem medidas adequadas e urgentes, repito, até 

ao término do seu mandato.”-------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Estamos hoje aqui na última Assembleia Municipal deste mandato e estamos também 

num fim de ciclo. Aliás, como o Senhor Presidente disse aqui há dois dias atrás na 
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inauguração da Festa do Leitão, estamos a terminar um ciclo. Ser-me-ia hoje muito fácil 

chegar aqui e, em jeito de balanço, fazer um conjunto de questões, como por exemplo a 

ligação à autoestrada, como por exemplo o que é que se resolveu na questão da AdRA, 

como por exemplo aonde é que estão os seis milhões de euros de indemnização que o 

Senhor Candidato do Juntos, o Jorge Almeida disse que a AdRA devia ao Município de 

Águeda, como por exemplo falar sobre o futuro da Duarte Lemos, ou da Adolfo Portela, ou 

de luminárias, ou de ética, falar aqui no que disse a Dra. Carla Eliana, recentemente 

membro do PS, membro desta Mesa que passados doze anos com medo voltou a Águeda, 

falar aqui porque é que temos candidatos à Câmara, rompendo com um projeto e mantêm-

se agarrados ao lugar na Câmara e não se demitem e vão ao seu projeto, que têm todo 

esse direito, mas não o vou fazer. Ser-me-ia muito fácil fazer isso, isto já foi escalpelizado 

vezes sem conta, e estamos, como disse o Senhor Presidente na inauguração da Festa do 

Leitão, no final de um ciclo, e não é em cinco minutos, ou dez minutos, nem sei quanto 

tempo me resta, mas resta-me com certeza pouco, que se faz esta avaliação. -------------------

------ Hoje, também poderia obviamente falar sobre o nosso Parque Escolar renovado, 

poderia falar sobre o nosso Rio em Águeda que está claramente melhor, poderia falar sobre 

o nosso turismo, sobre um conjunto de prémios, tudo coisas também bem feitas pelo nosso 

Município e que são importantes, mas não é isso que hoje me traz aqui, hoje traz-me aqui 

falar sobre algumas pessoas que muito têm dado a Águeda, e vou começar pelo Carlos 

Guerra, um homem do Partido Socialista e eu do PSD, um homem do Porto e eu do Benfica, 

com muitas coisas a separar-nos, mas um homem que entrou nisto em mil novecentos e 

setenta e nove. Em mil novecentos e setenta e nove, o Carlos Guerra assumiu o seu lugar 

na Assembleia Municipal. E, hoje, penso eu, se não houver mais nenhuma Assembleia 

Municipal, deixar-nos-á. Eu tive muitas guerras com o Carlos Guerra, o Pelé se me permite 

que o trate assim, mas foi sempre um homem que me respeitou, tivemos sempre muitas 

divergências e, por isso, Carlos Alberto, um muito obrigado pela maneira como você se 

comportou nesta Assembleia e pela maneira como me recebeu, porque eu quando vim para 

aqui andava de calções comparativamente consigo, muito obrigado, Carlos Alberto. A 

segunda é para um colega meu que não está cá, é o Paulo Matos, o Paulo Matos acaba um 

período de vinte e quatro anos na Assembleia Municipal. Não é fácil, não o encontrar em 

Águeda, porque isso não existe, mas encontrar por este país fora alguém que se dê como 

ele se deu a Águeda, alguém que depois de ser Presidente da Assembleia Municipal 

aceitasse voltar a ser membro da Assembleia Municipal, não lhe caindo os parentes na 

lama, tendo a mesma postura e defendendo Águeda como sempre defendeu com o seu 

amor à causa, também polémico, não podemos dizer que não, mas ao Paulo Matos o meu 
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muito obrigado. Ele não está aqui, mas se me estiver a ver, muito obrigado em nome do 

PSD por tudo aquilo que ele deu. ------------------------------------------------------------------------------

------ Uma palavra também de referência à Paula, a Paula entrou nisto em noventa e sete, e 

sai agora, a Paula Cardoso, a nossa Vereadora, tenho também que lhe deixar a ela como ao 

Alberto Marques e todos aqueles que saem uma palavra de apreço. E a última vai para o 

Senhor Presidente da Câmara, o Senhor Presidente da Câmara entrou nisto, foi candidato 

em mil novecentos e noventa e três, concorremos ambos na mesma lista, liderada pela 

Doutor Dinis Padeiro, e o Senhor Presidente da Câmara fez durante três anos, foi Vereador 

do PSD depois saiu e eu vim substituí-lo, e hoje acaba um ciclo, mais do que um ciclo de 

doze anos, acaba um processo de vinte e quatro anos em que se dedicou à política. Todos 

sabem das minhas divergências em termos políticos com o Senhor Presidente da Câmara, 

sabem que não caminhamos muitas vezes, não vamos no mesmo caminho, porque para 

mim nem sempre é o caminho certo, mas todos, mas tenho que lhe reconhecer uma grande 

vontade de fazer coisas por Águeda e isso foi o que eu sempre conheci no Senhor 

Presidente, no Gil Nadais, com quem eu joguei andebol durante muitíssimos anos e, por 

isso, Senhor Presidente, muitas divergências nós tivemos, não concordei com muitas coisas 

do que fez, não seguiria o seu caminho como seguiu neste mandato, mas quero-lhe 

agradecer em nome do PSD todo o trabalho e toda a vontade que fez em prol de Águeda, 

penso que todos os autarcas são fundamentais tendo nós ideias iguais ou diferentes, mas 

há uma coisa que não se pode dizer, em Águeda os autarcas gostam da sua terra, lutam 

pela sua terra, e é isso que eu queria terminar, enaltecendo o seu trabalho aqui ao final de 

doze anos. Muito obrigado, Senhor Presidente, e para todos os futuros autarcas, boa sorte 

para as próximas eleições que aí vêm.”----------------------------------------------------------------------- 

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

------ “Senhor Presidente da Assembleia, Dr. Francisco Vitorino, em nome do Grupo 

Municipal do Partido Socialista, começo por me dirigir a si e agradecer a sua disponibilidade 

em ter participado nas nossas listas e aceite o convite que então lhe fizemos nas 

autárquicas de há quatro anos. Hoje podemos ver que o Partido Socialista escolheu bem, o 

Partido Socialista escolheu uma pessoa que tinha todas as características para ser 

Presidente desta Assembleia, o partido Socialista escolheu uma pessoa que foi uma pessoa 

honesta, íntegra, leal, e que em todas as situações da Assembleia, concordemos nós ou 

não, defendeu os princípios da Democracia e geriu nalgumas vezes de forma difícil esta 

Assembleia, elevando a mesma e criando condições para que o desempenho da mesma 

tenha sido positivo. O Partido Socialista agradece-lhe esse contributo para a Democracia, 

esse contributo que deu para Águeda. O Partido Socialista sempre o apoiou mesmo quando 
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em discordância, porque essa discordância é a essência da Democracia e essa 

discordância quando é expressa de forma leal é o principio básico das boas relações e da 

evolução. Muito obrigado ao Doutor Francisco Vitorino pela disponibilidade, sabemos que 

podemos contar consigo e sabe também que pode contar com cada um de nós, obrigado. ---

------ Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Gil Nadais, no momento em que se fecha 

um ciclo de doze anos no exercício de um cargo como Presidente eleito pelo Partido 

Socialista, não podemos, não pode o Grupo Municipal do Partido Socialista e o Partido 

Socialista deixar de registar o facto, tendo em conta as transformações profundas que a sua 

ação trouxe ao Município de Águeda e às pessoas de Águeda, sem denegrir de algum modo 

todos os que antecederam podemos considerá-lo que representou e foi o expoente máximo 

daquilo que se diz que Águeda tem que é a sua capacidade empreendedora e a sua visão 

de futuro. A gestão que imprimiu à Autarquia revelou uma visão de futuro, reconstruindo a 

Autarquia que tinha nesse momento ou que se podemos dizer que andava ao “Deus dará”, 

uma Autarquia que não tinha credibilidade, uma Autarquia em que as pessoas, cada um 

trabalhava para o seu lado e da sua forma. Temos que lhe agradecer a reconstrução do 

princípio da representatividade, as pessoas de Águeda passaram a ter uma Câmara 

Municipal onde se podem rever, passaram a ter orgulho nos seus Autarcas, passaram a ter 

confiança naquilo que eles diziam. Recuperou a credibilidade da Câmara, começando pela 

credibilidade financeira, começando por honrar os seus compromissos, recuperou a 

credibilidade da Câmara quando se preocupou com as pessoas, quando conseguiu baixar 

impostos, quando conseguiu criar condições para que fossem vencidos os tantos e tantos 

prémios que mal não fazem, mas que bem às vezes não sentimos, mas que foram fruto 

certamente do trabalho da equipa liderada por si e do trabalho essencial de todos os 

funcionários camarários. A afirmação de Águeda dá-se neste momento por uma cidade 

nova, um concelho novo, com perspetivas de futuro, um concelho que tem um, ancorado 

num Parque Empresarial do Casarão que lhe garante perspetivas de emprego e de criação 

de emprego e de qualificação, um concelho preocupado com as questões ambientais e a 

recuperação dessas mesmas questões, sem que, no entanto, não possa deixar de destacar 

que o início da sua ação se centrou na Pateira de Fermentelos e que, infelizmente, 

passados 12 anos do seu mandato, por questões que alguns de nós conhecem, por 

questões de intervenção e de burocracia de intervenção naquelas áreas, ainda não estarão 

resolvidas na sua globalidade e que serão fundamentais para diferenciar o futuro de Águeda 

de qualquer outra situação. Ouvimos há bocado a Doutora Marlene Gaio, expressar aqui 

uma, exprimir aqui a sua opinião e os factos que nos levam a que o Rio Cértima está meio 

morto e que isso é mau para a Pateira, sabendo nós que a Pateira é a única coisa que nos 
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diferencia de qualquer outro concelho do país, que será sempre uma aposta estratégica 

independentemente de mais fábricas, menos fábricas, de mais construções, mais escolas, 

menos escolas, será aí o centro de todo o futuro de Águeda, segundo aquilo que eu 

entendo. Senhor Presidente da Câmara, Dr. Gil Nadais, o Partido Socialista teve toda a 

honra em tê-lo como Presidente, o Partido Socialista sempre foi consigo e através do seu 

Grupo Parlamentar um partido leal, um partido de apoio constante e um partido em que a 

crítica que sempre lhe foi feita nalgumas situações foi expressa também de forma leal e só 

assim nós entendemos a Democracia, porque só assim, quando há um contraditório, 

quando há um contraditório da oposição, quando há um contraditório de ideias, quando há 

uma diferenciação é que podemos evoluir. Sabe que sempre contou com o nosso apoio, 

sabe que sempre contou com a nossa crítica construtiva, sabe que poderá continuar a 

contar nos tempos que se seguirão, sejam eles quais forem nas suas vidas pessoais e 

profissionais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Em relação ao meu percurso político nesta Assembleia, neste momento, termino um 

ciclo de doze anos, tal como o Senhor Presidente, como vocês me conhecem, termino com 

uma sensação de saudade já, porque eu gosto de política, eu gosto de ser membro da 

Assembleia, eu senti-me honrado quando fui eleito e quando me deram a hipótese de 

exprimir as minhas opiniões de forma a representar as pessoas que me elegeram, e 

poderemos dizer então que este final de ciclo pode numa vez ou outra criar alguma 

acrimónia nalguns dos membros desta Assembleia e não só, da forma como eu me exprimi, 

mais ou menos correta, mais ou menos exaltada, mais ou menos bem ou mal, a verdade é 

esta e só uma, não existiu nunca da minha parte nenhuma forma de ataque que fosse de 

humilhar o adversário, que fosse de vencer a todo o custo e não considerar as ideias dos 

outros, porque isso não tinha lógica, sempre detestei todos aqueles que me disseram sim de 

forma cobarde, subserviente ou por interesse. Não é o vosso caso, sempre vos respeitei, 

mesmo quando fui duro, mesmo quando vos ataquei, mesmo quando às vezes disse frases 

despropositadas, fazem parte também da Democracia todas essas frases, todos esses ditos 

porque não podemos só basearmo-nos em formalismos, é fundamental no debate das 

Assembleias que o formalismo exista na defesa da Democracia interna das mesmas, mas 

que exista a paixão, a verdade, e a paixão e a verdade fazem-se de exageros, e a paixão e 

a verdade fazem-se da defesa daquilo que acreditamos. O que eu espero de todos os 

futuros eleitos, espero que honrem os votos que o povo vos dá, espero que vocês pensem 

sempre que estão num serviço que é público, que não há empregos, não há almoços grátis, 

não há defesa de interesses. Acredito que todos os eleitos venham aqui defender, baseado 

nas suas ideias e daqueles que os apoiam ou dos grupos que integram, mas sempre com a 
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sua verdade e sempre pensando que estamos representando o povo e nunca 

representaremos interesses. A todos, o meu muito obrigado, não digo vou andar por aí 

porque eu estou cá, há muitas formas de nós intervirmos, eu por vício tenho essa maneira 

de intervir, tenho muitos palcos democráticos onde posso intervir, gostaria e vou, sempre 

que possível, estarei ali no lugar do público e poderão contar sempre, não é só com os 

elogios, fundamentalmente com a minha crítica porque dos elogios é o vosso trabalho, os 

elogios é aquilo que vocês sempre fazem bem, nós, quem está de fora só criticamos e 

temos a certeza que em cem por cento de coisas vocês só erram dez por cento, quando 

alguém vos atacar não esmaguem logo, ouçam, respondam e estarão a contribuir para a 

Democracia.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ “O Deputado Hilário Santos ensaiou há pouco um pequeno balanço destes últimos 

doze anos de governação e eu também partilho da sua opinião de que este é o momento de 

fazer um balanço, e dado que estamos na Assembleia Municipal é também o momento de 

fazer um balanço daquele que foi o trabalho desta Assembleia ao longo do último mandato. 

Permitam-me que vos diga que é meu entendimento que muitos foram os momentos em que 

esta Assembleia não esteve ao nível do que lhe era exigido, e se calhar por isso mesmo é 

que também o Hilário há pouco falava numa série de problemas que o Executivo acabou por 

não resolver numa série de soluções que internamente vão sendo adiadas. Esta Assembleia 

foi demasiadas vezes submissa ao Executivo, anulando os poderes de fiscalização que lhe 

são conferidos, despindo-se mesmo de alguns desses poderes. Para isso, para essa 

situação contribuiu um Partido Socialista que açambarcou para si tudo que conseguiu, 

recordar a Mesa da Assembleia Municipal, os representantes da CIRA, as lideranças das 

comissões, disso resultou uma Mesa que nem sempre cumpriu, comissões tardiamente 

constituídas que quase atividade, ou que praticamente não possuíram atividade e más 

relações com a CIRA. Naquilo que ao Grupo Municipal do CDS diz respeito, mantivemos ao 

longo destes quatro anos uma postura ativa, interventiva e positivamente crítica, votamos 

contra sempre que o interesse municipal nos pediu e votamos a favor sempre que nos foi 

possível. Estudamos tudo e pronunciamo-nos sobre tudo, nunca nos refugiamos no silêncio 

ou no conforto da inação, apresentamos propostas, apresentamos moções e 

recomendações, demos prioridade a tudo que nos pareceu crítico e importante para 

Águeda. Não fomos os únicos, mas ousamos em cada Assembleia ser distintos, mas esta 

postura que para nós é a postura necessária não foi partilhada por todos, houve quem 

fizesse da cadeira desta Assembleia um sofá e estarem aqui ou estarem em casa contribuía 

praticamente o mesmo para o desenrolar dos nossos trabalhos. Foram vários os Deputados 
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que nunca discutiram um único ponto da Ordem de Trabalhos, que nunca se pronunciaram 

sobre um orçamento ou sobre um Plano de Atividades, se alguém disso duvidar é fácil de 

constatar, está nas atas. Ao longo destes quatro anos e talvez, não as contei, mas umas 

três dezenas de Assembleia Municipais, houve quem nunca tenha feito uma intervenção 

digna desse registo, a dignificação da política exige um outro tipo de atitude e uma maior 

responsabilidade. Em breve caberá ao povo falar e decidir, o CDS apresenta uma vez mais 

candidatos preparados capazes de enriquecer as discussões de forma programática e 

fundamentada, queremos uma Assembleia Municipal que fale a sério e que exerça todos os 

seus poderes, para nós só assim faz sentido e na verdade não sabemos fazer política de 

outra forma, se os Aguedenses assim entenderem é com este CDS que irão poder continuar 

a, que irão poder contar a partir do próximo mês de outubro.”------------------------------------------ 

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

------ “Começava por responder ao Senhor Dr. Alberto Marques, o desnivelamento do 

estacionamento do Centro de Artes sinceramente vou ter de lá passar para ver o que é que 

se está a passar, o que é que aconteceu, que não sei, não sei o que é que terá motivado, 

mas com certeza terá razão, então para depois poder atuar. Sobre as críticas que eu fiz 

publicamente, eu também não gostei muita das suas, de algumas das suas intervenções, 

sobretudo insinuações que fez aqui e também lhe tive oportunidade de dizer frontalmente 

isso, que não gostava e, há uma das coisas que eu tenho é frontalidade e, no caso concreto, 

aquilo que se passou é que eu achava que estava a ver uma continuidade de assuntos que, 

na minha perspetiva, eram enviesados, e tive oportunidade de falar anteriormente com o 

Autor dos artigos, mas vi que não resultava e, então, foi por isso que tomei a posição que 

tomei para chamar a atenção, porque há uma coisa, nunca nos furtamos a dar os 

esclarecimentos necessários e a informar para poder esclarecerem melhor as pessoas. ------

------ Sobre as questões colocadas pela Daniela Rute, o saneamento, o saneamento é uma 

coisa que toda a gente quer antes dele chegar, quando ele chega é sempre um 

problemático porque temos sempre muitos problemas, espero que os problemas se 

resolvam rapidamente, estamos a tomar, a tentar que a AdRA tome as medidas necessárias 

para incomodar o menor número de pessoas, mas posso-lhe dizer que quanto à Rua das 

Candeeiras vai ter saneamento, portanto vai ter saneamento neste fase porque deu-se um 

erro de projeto, ficou entre duas fases e portanto não foi contemplada mas vai ser, vai ser 

feito, salvo erro tem vinte e duas casas portanto é uma área que vai ser feito. Mas há outro 

assunto que me preocupa, ainda hoje recebi uma mensagem do Presidente da AdRA, que 

tem a ver com a indefinição que se passa sobre a cedência portanto dos direitos e como é 

que vai ser a situação da água, porque há uma empreitada que o POSEUR está a pôr em 
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causa, está a pedir inclusivamente com a repartição de dinheiros que comparticipou, porque 

quer essa solução tratada, e isto urge ser resolvido. Ao Senhor Presidente da Junta do 

Préstimo fez as perguntas por escrito, portanto terá a resposta por escrito. ------------------------

------ Relativamente à Senhora Deputada, Dr.ª Marlene Gaio, é um problema grave que 

temos na Pateira, nós resolvemos uma, mas não conseguimos, o Cértima. Na Pateira 

inclusivamente sai mais água, felizmente sai mais água do que aquela que entra, porque as 

nascentes da Pateira conseguem abastecer, portanto, e reforçar aquilo, o pouco que entra 

que é de má qualidade, e porque é que é de má qualidade? É que os Municípios que estão 

a montante, portanto, têm as ETARs a descarregar para o Cértima, e essas ETARs são 

mais antigas, eles não aderiram à SIMRIA na altura, são mais antigas e não têm o 

tratamento terciário, e isto é um problema que não sei muito bem como é que se resolve. 

Podemos, podemos pressionar, mas, eu sei como é que se resolve, é eles aderirem ao 

sistema e enfim, ficar integrados e portanto temos este problema, mas, portanto, não 

conseguimos, poderemos exercer junto das autarquias e junto do Ministério, portanto, 

pressão no sentido de ser resolvido mas é uma ação que efetivamente nos é bastante difícil. 

------ Quanto às intervenções feitas pelos outros Senhores Deputados que basicamente 

foram de resumo e de balanço, eu não vou fazer um balanço aqui assim, quero agradecer 

as palavras que me dirigiram e quero dizer que durante estes doze anos e também nos 

períodos anteriores, mas entretanto o que está em causa é estes doze anos, este ciclo de 

doze anos, fizemos tudo aquilo que consideramos possível de fazer para alterar 

positivamente a vida no concelho. Sabemos que as unanimidades são difíceis e que não é 

possível, e muitas vezes são, o conseguir unanimidades impede-nos de progredir, porque 

não havendo essa unanimidade ficamos reféns portanto da inação. Tomamos as decisões 

que entendemos serem sempre as melhores para o concelho, entendo também que só não 

erra quem não decide, mas acho que tomamos decisões bastante positivas e que o 

concelho está bastante diferente para melhor do que há doze anos atrás, estamos mais 

atrativos, temos, penso eu, melhor qualidade de vida, mas também o tempo passou, doze 

anos se passaram e aquilo que eu espero, agora também no meu regresso à vida civil, e 

desejo é que nos próximos mandatos, nas próximas autárquicas tenham, consigam, muitas 

realizações e, portanto, e consigamos ser um concelho que está na linha da frente.”------------ 

------ Pedro António Machado Vidal – PUF de Préstimo e Macieira de Alcôba: -----------------

------ “Senhor Presidente, era só um esclarecimento, eu entreguei-lhe as perguntas visto que 

eu não tive resposta a elas por escrito, e portanto o que eu quero é que me seja respondido 

aqui às perguntas que eu fiz aqui.” ---------------------------------------------------------------------------- 
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------ Francisco Manuel Guedes Vitorino  – Presidente da Assembleia Municipal: --------------

------“Muito obrigado, Senhor Presidente, não sei se o Senhor Presidente da Câmara 

pretende alterar a sua...” ------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Não, Senhor Presidente, muito obrigado.”------------------------------------------------------- 

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

------ Antes de entrar nos diversos pontos da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa 

da Assembleia  colocou à consideração da Assembleia um pedido do Senhor Presidente da 

Câmara de inclusão de um ponto adicional na Ordem de Trabalhos, pedido esse cuja leitura 

se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Ao abrigo do disposto no artigo 50º do Anexo 1, da Lei 75, venho solicitar a introdução 

do seguinte assunto na Ordem de Trabalhos da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia 

Municipal de Águeda que terá ligar no dia 8 de setembro: Relatório Semestral. De acordo 

com a línea d) do número 2º do artigo 77º da Lei 73 de 2013, compete ao auditor externo 

que procede anualmente à revisão legal das contas, remeter semestralmente aos órgãos 

executivo e deliberativo da entidade, informação sobre a respetiva situação económica e 

financeira. Tendo em consideração que é a primeira sessão ordinária após o primeiro 

semestre, remete-se em anexo a proposta e deliberação para cumprimento do requisito 

legal”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Não se tendo oposto nenhum membro da assembleia à introdução do mesmo, passou 

este a constituir o ponto 3.13 da ordem de trabalhos com a seguinte redação: “Tomada de 

conhecimento do relatório sobre a informação financeira do primeiro semestre de 2017”. ----- 

------ 3.1 Apreciação da informação escrita do Exmo. Senho r Presidenta da Câmara de 

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

Município, nos termos do disposto na alínea c), do número 2 do artigo 25º da Lei 

75/2013 de 12 de setembro; ------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ “Com certeza os senhores membros desta Assembleia verificaram que houve uma 

redução da espessura da informação que é mandada para os membros desta Assembleia. 

Porquê? Porque começamos a integrar essa informação, não só para os membros desta 

Assembleia, mas também para todo público. Temos um, desenvolvemos já há bastante 

tempo, uma aplicação que se chama I4C, informação para os cidadãos, em que temos, está 

dividida nestas oito áreas. Eu não vou escalpelizar isto aqui assim tudo, porque se não 

estaríamos aqui muito tempo. Darei aqui alguns exemplos, depois os outros poderão 
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consultar. Eficiência Energética, Ambiente, Serviços Municipais, Desenvolvimento de Lugar, 

Local, etc.. As setas, quando está verde e para cima é positivo, quando está vermelha para 

cima é negativo. Quando está verde para baixo é negativo. Porquê? Não, desculpa, 

vermelho para baixo, verde para baixo é positivo. Porquê? Aqui neste caso são 

reclamações. As reclamações desceram. Mas é um índice positivo, portanto verde para 

baixo é bom. Por exemplo, aqui assim no Turismo, em, e tem a ver com os dados de agosto, 

desceu o número de turistas e, portanto vermelho aqui assim é mau. Receitas, Obras 

Municipais, etc.. Por exemplo, só para dar aqui como é que isto funciona, depois tem 

diferentes itens, eficiência de combustíveis líquidos, tem a ver com os consumos de gasolina 

e gasóleo, os consumos de água, os consumos de gás, iluminação pública, micro produção, 

rede de rega, unidades de produção de autoconsumo. Por exemplo, vamos aqui só a esta 

que é mais nova, que temos aqui, por acaso não dá para ter uma imagem porque só tem um 

ano, e nós vemos aqui assim, portanto, os registos mensais da microprodução, da energia 

produzida por cada uma das unidades. Esta na Biblioteca Municipal, a energia que foi 

consumida e aquela que foi injetada na rede. Poderão depois mudar o tipo de gráfico e isto 

pode ser interessante noutros gráficos, noutros, como por exemplo, deixe-me ver aqui 

assim, combustíveis que já temos um historial muito maior, temos, mudando o gráfico 

ficamos com uma avaliação dos, gráfica, portanto, dos consumos mensais ao longo dos 

anos e também passando o cursor sobre o gráfico vemos os valores de cada mês. Pronto, e 

isto para umas centenas de indicadores da atividade municipal, isto tem a ver com Big Data, 

tem a ver com acesso à informação e transparência na ação.” ----------------------------------------

------- Paulo Pereira  – CDS: ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “Só uma pequena nota e face à apresentação do Senhor Presidente, deixar uma 

pequena sugestão, se me permite. Penso que seria importante e confesso que não fiz uma 

análise muito exaustiva e, portanto aquilo poderei dizer poderá até já estar disponível, penso 

que não, mas penso que seria importante que fosse indicada a fonte de cada um destes 

indicadores que aqui são apresentados, penso que não é, penso que a fonte que não é 

indicada e penso que seria relevante... Não, não a forma como eles foram recolhidos, a 

fonte será naturalmente dos serviços, mas é importante ao analisar os dados perceber como 

é que eles foram recolhidos.”-------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.2 Tomada de conhecimento da listagem de Atribuiçã o de Medalha Municipal de 

Dedicação aos  colaboradores da Câmara Municipal de Águeda; -------------------------------  

------ Neste ponto foi prestado pelo Senhor Presidente da Câmara o esclarecimento que se 

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

------ Gil Nadais Resende da Fonseca – Presidente da Câmara:------------------------------------ 
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------ “Isto foi um lapso que se verificou e, portanto era para retificar esta decisão da 

autarquia que já foi aqui retificada relativamente aos outros elementos. Pessoas que 

escaparam da listagem, da listagem que foi efetuada.”---------------------------------------------------

------ 3.3 Tomada de conhecimento do Relatório da Revisão  pela Gestão, referente ao 

ano de 2016 – Sistema de Gestão – Qualidade e Segur ança da Informação e dos 

Relatórios das Auditorias APCER (2017); ---------------------------------------------------------- 

------ Não se verificaram intervenções relativamente a este ponto.---------------------------------- 

------ 3.4. Tomada de conhecimento da apresentação do Rel atório Comparativo das 

duas edições (2015 e 2016) do Orçamento Participati vo de Águeda; ---------------------------

------ Não se verificaram intervenções relativamente a este ponto.-------------------------------------

------ 3.5 Tomada de conhecimento da retificação dos valo res da repartição da despesa 

para aquisição de serviços de transporte escolar pa ra alunos com Necessidades 

Educativas Especiais; -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não se verificaram intervenções relativamente a este ponto.-------------------------------------

------ 3.6. Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal de reconhecimento do 

Interesse Público Municipal para: --------------------------------------------------------------------------- 

------ 3.6.1 Regularização da atividade pecuária de Hilár io Ferreira Rocha (Processo N.º 

525/87); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ 3.6.2 Regularização da atividade pecuária de Maria  Lurdes Tavares Santos 

(processo N.º 233/87); ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Neste ponto foi feita a seguinte intervenção que se transcreve na íntegra: ------------------

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

------ “Senhor Presidente da Assembleia, eu aproveito o ponto, visto que tem a ver com a 

atividade pecuária, não em relação ao conteúdo do que é proposto, que é a regularização 

de uma atividade pecuária, mas essas regularizações depois vão permitir, numa delas pelos 

vistos, aumentar exponencialmente a atividade pecuária. Mas era um simples alerta, nós 

muitas vezes aprovamos aqui e, normalmente, as atividades pecuárias, as atividades todas, 

com vacas, com porcos, com pintos, com tudo o que é animais, e estamos a esquecer 

muitas vezes que estamos a contribuir para degradação com esse aumento, degradação 

ambiental, e essa degradação é de tal maneira forte que vai durar, e durar, e durar anos, a 

poluição, isto é, não é contabilizado na atividade, não é contabilizado os gastos ambientais 

que essa atividade tem. Eu lembro que ainda há pouco tempo, na semana passada, isto 

sempre foi uma coisa que vem correntemente, fundamentalmente, no verão, em que na 

zona do Algarve e também em algumas zonas do Alentejo, as atividades da criação de 

porcos atingiram os veios freáticos, e a partir daí inutilizaram imensa quantidade de água 
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subterrânea em que nós só temos 16 vias subterrâneas de água no país, no país. É um 

alerta, logicamente que não poderemos fazer muito, mas poderemos ter a consciência no 

nosso dia-a-dia, ou na nossa atividade política alertar para isso, que os grandes produtores 

de carnes fundamentalmente, consumidores, de produtores, utilizam o ambiente que é de 

todos, em benefício próprio, não refletindo nunca o gasto que gastaram de todos, nos 

preços de venda ou nos preços de eventual venda do produto ou nos preços de eventual 

lucro também do produto. Lembro só que estávamos este ano em dois mil e catorze, dois 

mil e quinze e dois mil e dezasseis, houve um grande aumento da atividade pecuária no 

Alentejo e vinha o estudo no outro dia da fundação, como é que chama aquela fundação dos 

dados? Em que cada bovino bebe sessenta litros de água por dia e que a criação de 

bovinos nos últimos três anos, associada ao consumo de água e à falta de água no Alentejo, 

o que teria que ser, é que não poderia haver autorizações para criação de mais bovinos 

porque as águas são uma parte essencial, portanto, e falta, não é? Nessa zona do país. 

Portanto, é só para alertar que quando nós estamos a autorizar coisas, muitas vezes as 

nossas autorizações passam, mas elas têm consequências, graves, e é com essas nossas 

autorizações que essas consequências se vão reproduzir e vão manter no futuro e o 

ambiente é de todos, não é de ninguém, e quando uma coisa é de todos e não é de 

ninguém, normalmente fica de especuladores.”------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

aprovou por unanimidade a proposta da Câmara Municipal de reconhecimento do Interesse 

Público Municipal para Regularização da atividade pecuária de Hilário Ferreira Rocha (Proc 

nº 525/87). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Colocada a votação foi aprovada por unanimidade a proposta da Câmara Municipal de 

reconhecimento do Interesse Público Municipal para Regularização da atividade pecuária de 

Maria Lurdes Tavares Santos (processo N.º 233/87). ----------------------------------------------------

----- 3.7 Análise e votação da proposta da Câmara Munici pal para a realização de 

novos protocolos e contratos interadminitrativos no  âmbito das Atividades de 

Animais de Apoio à Família, Refeições Escolares e G estão de Pessoal não Docente; ---

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

aprovou por unanimidade a proposta da Câmara Municipal para a realização de novos 

protocolos e contratos interadministrativos no âmbito das Atividades de Animação e Apoio à 

Família, Refeições Escolares e Gestão de Pessoal não Docente; ------------------------------------

------ 3.8. Análise e votação da proposta da Câmara da Câm ara Municipal para 
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atribuição de subsídio à Associação da Barrosa em D efesa da Floresta, União de 

Freguesias de Belazaima, Castanheira e Agadão e à J unta de Freguesia de Valongo do 

Vouga – seguros de acidentes; ------------------------------------------------------------------------------

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

------ Pedro António Machado Vidal  – PUF de Préstimo e Macieira de Alcôba: -----------------

------ “Relativamente a este ponto, no que diz respeito ao apoio destes subsídios que aqui 

estão, apoio, apoio todos os subsídios que aqui estão, só lamento é o fato de que a 

freguesia do Préstimo e Macieira de Alcôba volte a ficar de fora desses mesmos apoios, 

mesmo depois de tudo aquilo que tem sido falado ao longo do último ano. Mas hoje, e com a 

apresentação de algumas candidaturas aqui em Águeda, percebo eu, e percebem todos 

aqueles que aqui estão, o porquê deste apoio ser dado apenas a uma Associação da minha 

Freguesia, deixando a Junta e outras Associações de fora. É triste, é lamentável, fico triste, 

esta forma parcial, e tendenciosa, é assim que eu acho, na atribuição dos subsídios, 

sobretudo quando todos aqui, sem exceção, sabem da nossa entrega, e da nossa 

determinação no combate aos fogos. Não sei se vocês que aqui estão, se os senhores 

colegas leram, o primeiro parágrafo desta proposta que diz “onde a rapidez na chegada dos 

meios para e primeira intervenção no combate a incêndios é fundamental”. Isto está escrito 

no primeiro parágrafo desta proposta e, relativamente a isto, tenho duas coisas a dizer, paro 

só no primeiro parágrafo, é que na Freguesia do Préstimo e Macieira de Alcôba se há meios 

é porque a Junta os pagou, e a segunda, é que, ao longo dos últimos anos, foi muitas vezes 

a equipa da Junta, a mesma que está de fora deste apoio, que apagou muitos daqueles 

fogos que poderiam ter sido grandes incêndios no nosso concelho. Espero sinceramente 

que as eleições deste ano tragam alguma clareza de mentalidades e algum discernimento 

de forma a não deixar ninguém para trás, sobretudo aqueles que abandonam o conforto do 

seu lar para defender, mesmo correndo risco de vida, aquilo que é de todos nós. E, visto 

que estamos a falar de fogos e de incêndios, tenho quatro perguntas a fazer, para serem 

respondidas aqui. Onde andam as novas placas de sinalização vertical que seriam 

colocadas em breve? Qual a definição de brevidade para a Câmara Municipal de Águeda no 

que à Proteção Civil diz respeito? Onde foram colocadas as tais novas bocas de incêndio 

prometidas aqui mesmo nesta sede de Assembleia Municipal e que podem ser vistas pela 

Águeda TV? E a quarta e última pergunta é, onde foram construídos os novos tanques de 

abastecimento também aqui prometidos?”-------------------------------------------------------------------

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

----- “Senhor Presidente da Junta de Freguesia do Préstimo, o senhor diz que foi o único que 

foi excluído, é um coitadinho, um pobrezinho, um não sei quantos, excluído, porque o 
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Senhor autoexclui-se. O senhor, nós determinamos, nós criamos aqui um sistema de 

integração de todas as forças em combate. Um comando único. O senhor sempre quis estar 

de fora, sempre, agora está querer voltar, o senhor agora está a querer entrar, é verdade, 

sim senhora, portanto, agora está a querer entrar, mas já teve estes anos todos. Já teve 

estes anos todos. E, por isso, a Câmara apoia efetivamente aqueles que se enquadram 

dentro do que a Câmara considera ser o dispositivo adequado para combater os incêndios. 

Não se põe, não se opõe, não impede que outros, tenham, façam as suas ações, não 

impede, agora não apoia, ponto. Já agora de apoios, nenhuma das outras freguesias, que 

eu saiba, tem, uma comissão de compartes que paga estas despesas todas, que estas 

despesas todas, tanto quanto eu sei, tanto quanto eu sei, são pagas pelas compartes e bem 

pagas. Porquê? Eles é que têm, recebem da floresta e, como tal, devem pegar nesse 

dinheiro, devem aplicar esse dinheiro na defesa da floresta, concordo inteiramente, e se lhe 

dão esse dinheiro, e se lhe dão esse dinheiro, fazem muito bem. Mas nenhuma das outras 

freguesias tem, tem mas estão integrados no sistema proteção de concelhio, estão 

integrados num comando único que nós queremos sobre a responsabilidade do comandante 

dos bombeiros e depois das entidades sucessivas que quando é necessário intervir, 

queremos integrados e o senhor agora está a querer chegar, já não será comigo, mas eu 

espero que nos próximos, que se tente integrar mesmo tendo esses apoios, obviamente 

seja considerado por igual ou não porque o senhor tem uma vantagem. Não é o senhor, 

peço desculpa, a sua Junta de Freguesia tem uma vantagem que as outras não têm e, 

portanto também é preciso ter aqui algum equilíbrio nos apoios que a Autarquia concede.”---

------ Pedro António Machado Vidal  – PUF de Préstimo e Macieira de Alcôba: -----------------

------ “Bom, em primeiro lugar gostava de esclarecer que uma parte dos financiamentos da 

Junta não sendo feitos em duplicados, à Câmara a isso não diz respeito, porque a Câmara 

não deve intrometer-se nos assuntos que são da Junta, sobretudo onde a Junta se financia. 

E aqui dentro não devem haver filhos e enteados, e o que a Câmara, aliás aquilo que o 

Senhor Presidente acabou de dizer, é que aqui dentro há filhos e há enteados, na sua ideia 

a Junta de Freguesia do Préstimo e Macieira de Alcôba, pelo facto de na sua ótica ter mais 

dinheiro do que as outras, tem que ficar de fora, foi aquilo que o Senhor disse aqui. 

Relativamente a querer entrar agora, eu tenho alguns e-mails que enviei para a Câmara 

Municipal a pedir a integração, e não tive resposta a este mesmo e-mail, se tive diga-me o 

dia e a hora. Não tive. Já pude mostrar, quer ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

quer à restante Vereação, as nossas viaturas todas pintadas de forma igual, todas 

uniformizadas, já compramos equipamentos, já pusemos inclusivamente o logótipo a dizer 

unidade local, é pena que ainda não me tenham enviado foi a documentação que eu pedi 



 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

 

Ata da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda 
realizada em 8/setembro/2017  

24

por email, e gostava mais uma vez que o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

respondesse às perguntas que eu aqui fiz.”------------------------------------------------------------------

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

------ “Sobre filhos de enteados, eu acho que o Senhor Presidente da Junta e a Junta é que 

escolheu qual é o, se quer ser filho, se quer ser enteado, escolheu o campo como quer, e 

como tal é tratado dessa forma, as regras estão definidas. Quem quer, quem está, quem se 

integra, quem tem unidades locais de Proteção Civil, tem apoio da Câmara, ponto. Quem 

não quer. Ou, desculpem, isto de querer à última da hora para ir ver se vai buscar um 

dinheiro, não é assim, isto tem que se estar com vontade de integrar, se não mais vale estar 

fora, nós precisamos de estar e ter vontade de estar. Temos de ter vontade de estar. E por 

isso, agora demonstrou ultimamente, fez muita pressão para ter essas verbas, mas não é 

ainda, não é, pronto. Sobre as perguntas, já lhe disse como é que iria responder, não vale a 

pena insistir, portanto são as mesmas.”----------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

aprovou por unanimidade a proposta da Câmara Municipal para atribuição de subsídio à 

Associação da Barrosa em Defesa da Floresta, União de Freguesias de Belazaima, 

Castanheira e Agadão e à Junta de Freguesia de Valongo do Vouga – seguros de 

acidentes; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.9 Análise e Votação da proposta da Câmara Munici pal para atribuição de apoios 

financeiros no âmbito da 14ª Edição das Marchas Pop ulares à Junta de Freguesia de 

Fermentelos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

aprovou por unanimidade a proposta da Câmara Municipal para atribuição de apoios 

financeiros no âmbito da 14ª Edição das Marchas Populares à Junta de Freguesia de 

Fermentelos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 3.10 Análise e votação da proposta da Câmara Municipal p ara Autorização prévia 

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

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

------ 3.10.1 Apoio à IPSS “O Catraio” para pagamento de t ransporte, no âmbito do 

projeto de Equitação Terapêutica; --------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

aprovou por unanimidade a proposta da Câmara Municipal para Autorização prévia de 
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Compromissos Plurianuais, de acordo com o artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, 

Apoio à IPSS “ O Catraio” para pagamento de transporte, no âmbito do projeto de Equitação 

Terapêutica; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ 3.10.2 Ratificação da proposta para celebração de Contrato de Ajuste Direto para 

Aquisição de Serviços de Seguro, através da contrat ação de diversas apólices e 

franquias – processo RA/DAF/SERV – 096/17 ;----------------------------------------------------------- 

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

aprovou por unanimidade a proposta da Câmara Municipal para Autorização prévia de 

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

para celebração de Contrato de Ajuste Direto para Aquisição de Serviço de Seguros, através 

da contratação de diversas apólices e franquias – processo RA/DAF/SERV – 096/17; --------- 

------ 3.10.3 Aprovação da Minuta de Protocolo – protocol o de parceria entre a 

universidade de Évora Município de Águeda/Projeto L IFE Águeda – Ações de 

Conservação e Gestão para peixes Migradores na Baci a Hidrográfica do Vouga (Life 

16 ENV/PT/000411); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

aprovou por unanimidade a proposta da Câmara Municipal para Autorização prévia de 

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

para “protocolo de parceria entre a Universidade de Évora e o Município de Águeda | Projeto 

LIFE Águeda – Ações de Conservação e Gestão para peixes Migradores na Bacia 

Hidrográfica do Vouga (Life 16 ENV/PT/000411); --------------------------------------------------------- 

------ 3.10.4 Proposta para aquisição de serviços de manut enção evolutiva e corretiva 

da solução EPaper; -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

aprovou por unanimidade a proposta da Câmara Municipal para Autorização prévia de 

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

aquisição de serviços de manutenção evolutiva e corretiva da solução ePaper; ------------------

------ 3.10.5 Fornecimento contínuo de sinalização vertica l e tintas de marcação 

rodoviária – proposta de aprovação de despesa pluri anual à Assembleia Municipal de 

Águeda; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, 
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aprovou por unanimidade a proposta da Câmara Municipal para Autorização prévia de 

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

fornecimento contínuo de sinalização vertical e tintas de marcação. ---------------------------------

------ 3.11 Análise e votação da proposta  da Câmara Municipal da 1ª revisão 

orçamental das Grandes Opções do Plano e Orçamento 2017;----------------------------------- 

------ Neste ponto foi feita a seguinte intervenção que se transcreve na íntegra: ------------------ 

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

------ “Senhor Presidente, peço desculpa, pedia para retirar este ponto, este não foi entregue 

porque não foi necessário…. Peço para retirar este ponto, porque não foi enviada qualquer 

documentação, não foi necessário, e não fizemos qualquer revisão orçamental, portanto não 

se mostrou necessário, portanto na altura em que estávamos a elaborar os assuntos para a 

Assembleia parecia-nos necessário e depois não foi e, portanto, não houve qualquer 

deliberação neste sentido, peço para retirar este ponto.”---------------------------------------------- 

------ 3.12 Análise e votação da proposta da Câmara Munic ipal de Aprovação da 

Primeira Alteração ao regulamento do Plano de Diret or Municipal de Águeda; -----------   

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

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

------ “É só, é uma questão simples quase estava pronto a fazê-la daquele local, as duas 

situações que nós aprovamos nesta Assembleia integrarão também o anexo um? 

Deliberação da Câmara aprovou, no anexo um, os estabelecimentos que passarão a 

integrar os casos declarados de interesse público e municipal. Não estão aqui incluídos 

aqueles que aprovamos hoje na Assembleia.”--------------------------------------------------------------

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

------ “Aquilo que nós estamos a provar é uma alteração genérica, portanto do Plano de 

Diretor Municipal que vai possibilitar a aprovação pela Câmara, destas, destes de interesses 

públicos que estamos hoje aqui, que estivemos hoje aqui a aprovar, mas não é uma 

aprovação imediata. Depois da aprovação e da demonstração do interesse público por parte 

da Câmara, tem de ir receber parecer das diferentes entidades e só se, se e só se tiver 

pareceres positivos de todas as entidades é que a Câmara depois poderá ativar este artigo 

aqui assim, portanto que estamos hoje aqui assim a propor, esta alteração no PDM. Penso 

que fui claro.”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais inscrições para intervir acerca deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

aprovou por unanimidade a proposta da Câmara Municipal de aprovação da 1ª Alteração ao 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Águeda. ----------------------------------------------------
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------ 3.13 Tomada de Conhecimento do Relatório sobre a I nformação Financeira do 

Primeiro Semestre de 2017; -----------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ "Acho que hoje a Assembleia tem estado calma e vou tentar que ela termine calma, 

mas gostaria de olhar para este mapa e este relatório que nos foi enviado, porque há algum 

tempo a esta parte nós temos vindo a dizer que as contas da Câmara não estão a andar 

bem. Temo-lo dito, pelos vistos também diz lá o anuário financeiro dos Municípios 

Portugueses. Mas isso é discussão ultrapassada, penso eu. E até recentemente 

perguntamos ao Senhor Presidente, no final do seu mandato, qual seria a dívida que o 

município de Águeda teria, ele falou algo entre dois milhões e meio de euros, à volta disso. 

Não nos podemos esquecer que quando o Senhor Presidente da Câmara, quando o Senhor 

Presidente da Câmara entrou em funções a Câmara Municipal de Águeda tinha uma dívida, 

não líquida, uma dívida de quinze milhões e meio de euros, e estava falida na ótica deste 

executivo. Não nos podemos esquecer que ainda recentemente a Câmara de Águeda tinha 

endividamento líquido zero, disse o Senhor Presidente da Câmara aqui há dois ou três anos, 

que era o endividamento líquido do município, era zero. E era uma imagem das nossas boas 

contas, enfim, um conjunto de situações. Por esta análise orçamental e não só esta, já na 

última, faz para aí um ano que verificamos isso, e no final das contas de dois mil e 

dezasseis, verificamos que a partir do momento em que o município começa a fazer alguma 

obra, pronto, é como todos, o dinheiro não estica, e ele lá se vai esgotando. E o que nós 

verificamos hoje aqui é que no final do primeiro semestre, no final de junho, não sabemos 

qual é o resultado hoje, mas no final de junho, a dívida da Câmara anda na ordem dos nove 

milhões de euros. Mas, o que importa aqui também salientar é que, além desta dívida, diz-

nos aqui o relatório ou diz-nos aqui o relatório que, em termos de compromissos assumidos 

no final de junho e não pagos, há cerca de oito milhões de euros. ------------------------------------

------ No que diz respeito a despesas de capital, portanto, eu não vou à parte das despesas 

correntes porque há também mais cinco milhões de euros em despesas correntes, 

assumidas e não pagas, vou deixar essas para já de lado, vou só falar naquilo que são as 

obras que o município basicamente faz. Destes oito milhões de euros de compromissos 

assumidos e não pagos, podemos ver nas dívidas a terceiros cerca de um milhão e meio de 

euros que são dívidas, julgo eu, de fornecedores de imobilizado poderão ter a ver, já estar a 

refletir este valores, portanto se eu a cerca de oito milhões tirar um milhão e meio ficam seis 

milhões e meio de euros. Quer dizer que juntando aos nove milhões de euros que a Câmara 

tem de dívida, dá um valor em dívida em junho de cerca de quinze milhões e meio de euros. 
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É o que dizem os números, eu só estou a ler o relatório. Já falamos sobre isto, eu sei que 

também não tenho especiais competências nesta área. Leio o que aqui está Senhor 

Presidente, e o Senhor terá com certeza muito mais competência que eu e vai-me explicar 

isto tintim por tintim. Portanto, quinze milhões e meio de euros é o valor da dívida da 

Câmara no final de junho. Não sabemos evidentemente, que compromissos mais foram 

assumidos depois de junho, não sabemos evidentemente que valores vamos receber, 

verificamos que em termos de transferências de capital tínhamos recebido um milhão e meio 

de euros, aliás o próprio revisor fala sobre isso. Pela minha análise e não passa da minha 

análise, pelos números que nos são dados a conhecer por este mapa, temo que 

chegaremos ao fim do mandato com o valor de dívida na ordem dos quinze milhões de 

euros, Senhor Presidente. E isto fica muito longe da Câmara sem dívidas, fica muito longe 

daquilo que nos foram vendendo ao longo de muito tempo. É verdade que a dívida, em 

determinado momento, baixou e o Senhor Presidente pode agora vir-me dizer que tem 

dinheiro a receber daqui, de acolá, o que eu estou a referir-me é aos elementos que estão 

no relatório do revisor. O que está para vir e o que lhe prometeram, vale tanto como os 68 

milhões de euros que Senhor anunciou aí nos jornais que iria fazer agora nestes próximos 

anos, de um momento para o outro aparecem sessenta e oito milhões de euros de obras 

para Águeda, até já dei mais cinco milhões e quatrocentos mil para o Museu da Indústria, 

pronto aí vai mais uma tipo Centro de Artes. Mas isso é outra área, hoje não vamos falar 

sobre isso, mas portanto eu só estou a falar dos números que nós aqui temos. Se calhar, o 

Presidente tem elementos constantes e sólidos, e compromissos assumidos e contratos 

assinados que lhe permite dizer que não, senhor, que vão haver mais transferências, que 

vai ver isto, que, não digo o contrário. O que eu vejo hoje aqui é que a dívida da Câmara são 

quinze milhões e meio de euros no final de junho, dos quais três milhões e pico são a médio 

e longo prazo. Tudo o resto é curto prazo. É o que está aqui e, portanto a análise que nós 

fazemos neste documento, podia aí também falar sobre os compromissos das despesas 

correntes de cinco milhões de euros já assumidos e não pagos, mas isso eu deixo para as 

disponibilidades e outras coisas, depois mais à frente falaremos sobre isso. Uma coisa vai 

bater com a outra. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Falarei só, para já, nestas que são de capital, portanto, concluo dizendo, Senhor 

Presidente, que tenho muita dúvida que a Câmara chegue ao final do seu mandato com o 

endividamento que o Senhor nos apresentou. Ficará uma Câmara, obviamente que ainda 

estamos longe dos rácios, dos limites do endividamento permitido, isso nem sequer está em 

casa, mas como nós, como tantas outras, é evidente, mas é uma Câmara que ficará na 

ordem dos quinze milhões de euros de dívida, isso quase não tenho dúvidas nenhumas e, 
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para isso, Senhor Presidente, puxe lá o travão de mão e pare, se é que não quer ultrapassar 

o valor no final do seu mandato.” -------------------------------------------------------------------------------

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

----- “As contas com o Engenheiro Hilário andaram sempre más, desde há doze anos a esta 

parte, não é? Só estavam bem no passado, agora, agora estão sempre más, estão sempre 

más, estão sempre más. Bem, e, esta, esta de juntar compromissos com dívida, dívida 

mesma, é nova, não é? Mas pronto, é nova, é nova, mas eu explico o que é que são isto de 

compromissos assumidos. Compromissos assumidos são aqueles que Câmara, aquelas 

obras que a Câmara pensa fazer no futuro. Algumas nem começaram, outras estão, muitas 

delas nem começaram ainda mas já têm o, estão compromissadas. O que é isto dos 

compromissos? Convém esclarecermos. É que quando a Câmara aprova uma obra em 

reunião de Câmara tem de fazer o compromisso financeiro, tem de ter fundos disponíveis 

para pagar essa obra. E aquilo está aqui, efetivamente, é isso. O grande número são esses, 

e está aqui, por exemplo, tem uma verba de quinhentos mil euros para o hospital. Tem mais 

quinhentos, seiscentos mil euros para as residências universitárias, tem não sei quantos 

milhões para regeneração, intervenção nas ruas, na regeneração urbana, vários milhões. 

São tudo compromissos. São tudo compromissos. Mas ainda não há obra, muitas delas só 

irão ter efeitos no próximo ano e não será no início do próximo ano e estarão concluídas 

daqui a dois anos. Portanto, aquilo que nós vemos como aqui com o Engenheiro Hilário 

apresenta como uma dívida enorme agora, não é, porque Senhor Engenheiro, eu sei que os 

compromissos existentes, quando tomamos há doze anos conta da Câmara, basicamente 

eram dívidas e era serviço de dívida, e algumas obras que estavam. Agora há programação 

de futuro, há programação de que o concelho continue a evoluir. -------------------------------------

------ Por exemplo, e olhe, e este ainda não é compromisso, para aumentar ainda mais os 

compromissos. A segunda fase do Parque Empresarial do Casarão, já temos financiamento, 

assinei hoje o contrato de financiamento e ainda nem sequer está compromissado, mas já 

há financiamento. Para grande parte das obras que estão compromissadas já há 

financiamento também. Por exemplo, nós temos um saldo, um saldo dos seis meses 

negativo em quinhentos mil euros, porque temos uma dívida ao Lidl, nós devemos, a 

Câmara de Águeda deve ao Lidl, neste momento um, um e poucos mil euros. Mas, já 

contratualizou a venda dos terrenos, só que esse contrato, a dívida, porque foi feita por 

escritura já está, conta, os contratos que temos de promessa compra e venda não contam. 

E temos as contas enviesadas. Mas aquilo que lhe disse, e que digo é que na dívida de 

médio e longo prazo, a dívida de médio e longo prazo não atingirá no final do mandato mais 

do que três milhões de euros como está escrito. O resto são dívidas a fornecedores que são 
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do dia-a-dia, a Câmara neste momento e pela informação financeira que recebeu deve, não 

tenho aqui, mas de cabeça, um milhão e qualquer coisa, tem disponibilidades de três 

milhões, portanto, ainda pode pagar todas as faturas religiosamente que tem em carteira, e 

solve os seus compromissos. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, digo-lhe que a Câmara está de boa saúde. Tem compromissos financeiros 

para o futuro, é verdade. No dia um outubro nós não temos de encerrar tudo, parar as obras 

e fechar a Câmara para outros depois começarem no dia dezassete outubro, não, isto 

continua e tem de continuar assim porque há uma dinâmica toda no concelho que é preciso 

dar resposta. Agora, temos uma Câmara gerível, de boas contas, temos um dos 

endividamentos mais baixos do país, por habitante, temos aqui no distrito quarto, e fomos no 

ano passado o concelho que mais investiu, e como é que foi feito este investimento, é que o 

ano passado já não houve muitos fundos comunitários, efetivamente isto foi feito com 

dinheiros próprios, e nós, antigamente fazia-se empréstimos. E fazia-se a obras. Aqui 

criaram-se disponibilidades e efetuaram-se os investimentos, houve uma mudança de 

paradigma, por isso é que nós conseguimos diminuir os empréstimos de médio e longo 

prazo e fazer obra.” ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “Bom, eu não vou efetuar aqui uma análise tão, tão exaustiva como a que o Hilário 

acabou de fazer, até porque também o Senhor Presidente já respondeu a algumas das 

questões, mas parece-me que existem aqui ainda algumas, alguns aspetos que devem ser 

considerados e que devem de ser também aqui descritos. Eu quando verifiquei que a 

revisão orçamental iria ser retirada da ordem de trabalhos, fiquei naturalmente satisfeito. 

Não é que as revisões orçamentais sejam um bicho de sete cabeças, elas existem 

exatamente para ser aplicadas, mas isso, a inexistência da mesma significaria que o 

orçamento estaria a ser cumprido naquilo que era expectável. Ora, convém que também 

recuemos a dezembro de dois mil e dezasseis, porque nós estamos a falar aqui das contas 

e da execução orçamental e, portanto é importante também perceber como é que foi o 

orçamento que foi aprovado e que está na base de toda esta discussão. Na Assembleia 

onde aprovamos o orçamento e o plano de atividades para ano corrente, o Senhor 

Presidente não estava e, portanto, foi substituído pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, e 

nessa discussão, disse o Senhor Vice-Presidente da Câmara, em resposta a uma questão 

que lhe coloquei, que o orçamento que estava empolado. Eu sei que depois acabam por me 

dizer sempre que o orçamento que está empolado para poder absorver eventuais fundos 

comunitários, mas eu também tentei perceber qual é que era o valor desse empolamento, 

como cada vez que fazemos uma pergunta em concreto, dificilmente temos respostas em 
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concreto e, portanto também aí, nem o Senhor Vice-Presidente, nem o Senhor Vereador 

com o Pelouro das Finanças me respondeu de uma forma clara ou sequer aproximada. 

Permitam-me, além de tudo aquilo que já foi dito sobre este assunto, que realce apenas dois 

pontos. Há duas ou três coisas que têm sido evidentes ao longo dos últimos anos. Uma 

delas é que a execução da despesa tem sido sistematicamente mais elevada, a 

percentagem de execução da despesa tem sido sistematicamente mais elevada do que 

aquilo que era expectável relativamente ao período homólogo e a execução da receita tem 

sido normalmente mais baixa do que o período homólogo e isto leva-nos um caminho, 

quando nós continuamente gastamos mais do que período homólogo e continuamente 

recebemos menos ou temos menos receitas do que o período homólogo, leva-nos 

normalmente a um caminho que não é o melhor e que, provavelmente, não será o caminho 

certo e fico-me por aqui.”------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “O Senhor Presidente falou aí na questão do hospital e fez-me lembrar o hospital e, en 

passant, estou-me a recordar de uma grande manifestação que houve aqui em Águeda 

quando Portugal estava em período de crise, intervencionado, e fomos todos para a rua 

contestar o governo por causa da retirada das valências do hospital de Águeda. Há dois 

anos que acabou a crise, que acabou austeridade, continuamos com menos valências e não 

vi mais nenhuma manifestação, não vi o Senhor Presidente a querer encabeçar novamente 

a sua manifestação contra o PS, porque agora há muito dinheiro e nós já podíamos estar na 

rua a reclamar aquilo que na realidade temos direito, mas isto é en passant, porque isso é, 

eu hoje disse que não ia fazer política ou, portanto, não ia revisitar o passado e não o vou 

fazer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O que o Senhor Presidente acabou de nos dizer, basicamente é o seguinte, “eh pá, 

vocês tomem lá atenção, aquilo que a gente aprova na Câmara não quer dizer que conte 

para nada, nós aprovamos para fazer as obras, mas depois não as fazemos, ficam para os 

anos a seguir”, é isso basicamente o Senhor Presidente disse. Eu aprovei gastar seiscentos 

mil euros num hospital, mas isto não é para fazer, isto é para o próximo ano. Vamos, 

aprovamos fazer quinhentos mil euros nas residências, mas não é para fazer, isto é para o 

próximo ano. É isto basicamente o Senhor Presidente nos diz, porque se fizer este ano tem 

despesas este ano e, portanto está nos compromissos assumidos, se não fizer este ano 

passa para o ano, é o que o Senhor me está a dizer. Basicamente, a primeira mensagem 

que o Senhor disse é exatamente esta, atenção que as obras que nós aprovamos no 

executivo, não são obrigatoriamente feitas neste momento porque podem passar para os 

anos seguidos sem problema nenhum. Pronto, porque os compromissos assumidos são 
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assumidos, foi o que o Senhor disse, isto foi o que Senhor Presidente disse, porque se 

forem feitas este ano têm lá cabimento e têm o tal compromisso financeiro assumido. A 

segunda questão, e esta é uma questão que eu lhe faço é: o Senhor falou em muitos 

milhões de euros de obras de regeneração urbana, que estão neste momento com 

compromissos assumidos e não executados.”--------------------------------------------------------------

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

------ “Respondendo às perguntas do Paulo Pereira. O que é que isto do empolamento? Nós 

quando fazemos o orçamento, fazemos uma estimativa, não podemos fazer, nós não 

conseguimos fazer um orçamento quando temos a obra lançada a concurso e adjudicada, o 

orçamento é prévio, portanto é uma estimativa de custo, geralmente faz-se uma estimativa 

tem de ser sempre por valor superior, porque se for por valor inferior, o valor base que 

estamos disponíveis para pagar, diz que o Código da Contratação Pública, o valor base que 

estamos disponíveis para pagar, tem de ser, é o valor máximo e vem daí para baixo, 

portanto há sempre um empolamento, tem de sobrar dinheiro sempre nisso. Se não vai a 

concurso e fica deserto, ninguém vai lá, ninguém responde, há um empolamento que é 

natural nestas obras. Então o Senhor acha que faz-se uma, leva-se uma decisão de fazer 

uma obra à Câmara e ao outro dia ela está a começar? Olhe, primeiro faz-se, abre-se 

concurso para o projeto e depois depende se é por ajuste direto se é por concurso público. 

Se for por concurso público, demora quatro, cinco meses. Portanto quatro meses a ser feito. 

Depois tem de se fazer o projeto. A seguir de fazer o projeto tem de se lançar o concurso 

para a obra, sendo, sendo, se for concurso público e estou levar para o máximo, é mais 

meio ano, portanto, como já viu, passa um ano sem se fazer nada e a obra está lá, e houve 

todo o interesse em fazê-la. Portanto, aqui assim não temos volta a dar-lhe. As obras 

demoram sempre vários anos a serem concretizadas. Depois, falou-me, falou-me, bem e já 

não falo, por exemplo, como nos aconteceu de falirem empreiteiros. Por exemplo, na escola 

de Macinhata foram, tivemos três empreiteiros. Isto prolongou, prolongou, está nos 

compromissos assumidos e, portanto a Escola de Macinhata foi a primeiro escola que 

lançamos, foi quase a última que concluímos, e andou, compromissos assumidos por aí fora 

sempre. Contavam ser para o futuro. Portanto, isto é que são os compromissos assumidos. 

Agora, estão assumidos, a Câmara sabe que vai pagar, e a Câmara tem margem ainda para 

assumir mais compromissos independentemente desses milhões todos, como vê a Câmara 

ainda tem mais para poder assumir mais compromissos além de capacidade de 

endividamento, etc., que ganhou também, bem as obras que estão e que eu me lembro, 

olhe a que está mais adiantada da regeneração urbana é uma aqui em volta da Alta Vila, 

passa por cima  da Alta Vila e vem sair ali à zona do Caldeireiro. Dá essa volta toda. É o 
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próprio Parque da Alta Vila, é o elevador e toda aquela zona, traseiras da biblioteca. Penso 

que estas são as que estão mais adiantadas, portanto em termos já de concurso para 

execução, Agora em termos de projeto há um conjunto de intervenções de regeneração 

urbana nas ruas da cidade que estão programadas para avançar.” ----------------------------------

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

------ “Senhor presidente, o que eu lhe pedi foi as obras que estão nos compromissos 

assumidos e que não estão pagas. Portanto, foi isso que eu lhe pedi e o senhor disse aí um 

conjunto situações, e eu vou pedir para que o revisor oficial, se for possível, nos faça chegar 

essa listagem, porque eu quero-lhe dizer que tenho a impressão que não é nada disso isso 

que o senhor está dizer. O senhor está a falar de coisas absolutamente diferentes, mas tudo 

bem, o revisor que nos mande os dados e depois nós veremos e cá estaremos no final do 

mandato ou no final do ano para verificarmos qual é dívida que ela, que a Câmara tem no 

final de todo este processo, porque o senhor quando fala do elevador e fala disto, e fala 

daquele outro, são obras que já estão a ser executadas, portanto os compromissos que 

estão aqui assumidos são compromissos que estão assumidos pela Câmara. Pode haver 

um caso outro e há vários casos que passam de um ano para outro, é evidente que os há, 

mas também vai haver com certeza outras obras que você vai lançar até ao final e assim 

sucessivamente. Nós chegaremos ao final do ano e veremos na realidade qual vai ser a 

dívida que a Câmara tem no final do seu mandato. É verdade que o senhor diz que tem três 

milhões e meio de euros a longo prazo e que foi isso que disse. Não, não foi isso que disse. 

Mas a longo prazo não tem outra possibilidade, o que vai deixar é a curto prazo, que ainda 

pior.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------ “A obra, por exemplo, do elevador tem fundos comunitários, oitenta e cinco por cento 

pago por fundos comunitários, é um compromisso assumido e tudo aquilo que 

corresponde... Essa por acaso não vai ser feita porque eu espero, nós temos tido problemas 

com o empreiteiro, espero que ele acabe este ano, mas pode ser, mas há muitas obras que 

vão ser, por exemplo, a obra, e este nem tem fundos, a Senhora da Saúde em Fermentelos. 

Ele diz que vai começar agora, aliás, início de setembro, deve estar começar, para começar 

a obra está compromissada, toda compromissada.  Não, não faz toda este ano, começa a 

fazer este ano. Já foi compromissada há não sei quanto tempo. Só utilizei o exemplo. 

Quando vai, só vai reunião de Câmara para ser aprovada uma obra que está cabimentada e 

compromissada. Quando vai à reunião de câmara é para abrir concurso para execução da 

obra. A abrir concurso, o concurso demora entre quatro a seis meses. Quer dizer, todos os 
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concursos que abrimos a partir de junho. Só vão ter execução física praticamente no 

próximo ano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, deu por 

encerrados os trabalhos desta sessão, pelas vinte e três horas e cinco minutos, do dia oito 

de setembro de dois mil e dezassete, 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: 

 

 

 


