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ACTA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA, REALIZADA EM 

TRINTA DE ABRIL DE DOIS MIL E NOVE 

 

----------No dia trinta de Abril de dois mil e nove, teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho 

de Águeda, a Segunda Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda, com a seguinte 

Ordem de Trabalhos :------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------1 - DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ACTA-------------------------------------------------------------- 

---------1.1- Acta da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 27 de Fevereiro de 2009;--------- 

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

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

--------- 3.1 APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA acerca da actividade municipal, bem como da situação 

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

n° 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 3.2 - Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de reconhecimento de 

interesse público Municipal dos projectos a  desenvolver  de SUPRESSÃO  E  ALTERAÇÃO  DE 

PASSAGENS DE NÍVEL NA LINHA DO VALE DO VOUGA - TROÇO AVEIRO/SERNADA, nos 

termos da proposta;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 3.3 - Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal, para atribuição de benefícios 

fiscais em sede de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) e em sede de IMT (Imposto Municipal 

sobre as transmissões onerosas de imóveis), à REABILITAÇÃO URBANA EM IMÓVEIS 

LOCALIZADOS NAS DENOMINADAS "ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA" E NAS 

HABITAÇÕES ARRENDADAS PASSÍVEIS DE ACTUALIZAÇÃO FASEADA DAS RENDAS, nos 

termos da proposta, e ao abrigo do disposto na alínea f) do n° 2 do artigo 53° e na alínea a) do n° 

6 do artigo 64° da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n° 5-A/2002, 
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de 11 de Janeiro e nos termos do artigo 71° do EBF (Estatuto dos Benefícios Fiscais), aditado 

pelo artigo 99° da Lei n° 64-A/2008, de 31 de Dezembro bem como ao abrigo do n° 2 do artigo 12° 

da Lei das Finanças Locais;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 3.4 — Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de alteração do MAPA DE 

PESSOAL, nos termos da proposta, e ao abrigo do disposto no n° 3 do artigo 5° da Lei n° 12-

A/2008, de 27 de Fevereiro;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------3.5 - Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para alteração dos artigos 4°, 

5°, 7° e  28°  do REGULAMENTO  E  TABELA  DE  TAXAS  NO  ÂMBITO  DE OPERAÇÕES 

URBANÍSTICAS E OBRAS NO ESPAÇO PÚBLICO MUNICIPAL, nos termos da proposta, e ao 

abrigo das alíneas a), e) e h) do n° 2 do artigo 53° e da alínea j) do n° 1 do artigo 64° da Lei n° 

169/99, de 18. de Setembro, com a redacção conferida pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ---- 

---------3.6  — Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para CONSTITUIÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA COMO MEMBRO FUNDADOR DA  "LIGHTING LIVING LAB -

ASSOCIAÇÃO", nos termos da proposta, e ao abrigo do disposto na alínea m) do n° 2 do artigo 

53° e da alínea a) do n° 6 do artigo 64°, ambos da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção conferida pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro;---------------------------------------------------- 

---------3.7 -  Discussão e votação da  proposta  da  Câmara  Municipal  para  CONTRACÇÃO  DE 

EMPRÉSTIMO, DE MÉDIO E LONGO PRAZO, NO VALOR DE 5.000.000,00 € , nos termos da 

proposta, e ao abrigo da  alínea d) do n°2 do artigo 53° e nos termos do n° 7 do mesmo artigo 53°, 

todos da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------3.8  - Discussão e votação de proposta da Câmara Municipal referente aos Documentos de 

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTA DE GERÊNCIA DA 

CÂMARA, BEM COMO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

PATRIMONIAIS E RESPECTIVA AVALIAÇÃO, nos termos da proposta e ao abrigo da alínea c) 

do n° 2 do artigo 53° da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n° 5-

A/2002, de 11 de Janeiro;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------3.9 - Discussão e votação de proposta da Câmara Municipal de REVISÃO DAS OPÇÕES 

DO PLANO E ORÇAMENTO, nos termos da proposta e ao abrigo da alínea b) do n° 2 do artigo 
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53° da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- 3.10 - Emissão de parecer sobre o Projecto de Lei n° 701/X - "ELEVAÇÃO DE VALONGO 

DO VOUGA À CATEGORIA DE VILA", para envio à Comissão Parlamentar de Poder Local, 

Ambiente e Ordenamento do Território - Sub Comissão para a criação de novos Municípios, 

Freguesias, Vilas e Cidades, nos termos da Lei 11/82, de 2 de Junho, com as alterações 

introduzidas pela Lei 8/93, de 5 de Março.-------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Sessão foi presidida por PAULO MANUEL MATOS SOARES, Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal e secretariada por JOSÉ AMÉRICO ABRANTES DE ANDRADE e DANIELA 

CARINA ALVES MENDES. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Eram vinte e uma horas quando foi declarada aberta a sessão, tendo o Senhor Presidente 

da Mesa cumprimentado os Membros da Assembleia Municipal, o Executivo e o público presente 

---------Participaram nesta Sessão os seguintes Membros da Assembleia Municipal: PAULO 

MANUEL MATOS SOARES, JOSÉ AMÉRICO ABRANTES DE ANDRADE, DANIELA CARINA 

ALVES MENDES, JOAQUIM JORGE DA SILVA PINTO, CARLOS ALBERTO BAPTISTA 

GUERRA, MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA, ARMANDO ALVES FERREIRA, HILÁRIO 

MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NUNO RICARDO MARTINS FIGUEIREDO NUNES, 

ALBERTO JOSÉ FERNANDES MARQUES, JOSÉ CARLOS RAPOSO MARQUES VIDAL, PAULA 

CRISTINA PICADO VAZ FRANCO, ANTÓNIO MANUEL FERNANDES MARTINS, OSCAR 

MANUEL VIDAL MENDES, ABÍLIO FERREIRA GOMES DA SILVA, JOANA CLARA COSME 

ARRUDA MARTINS, FILIPE JOAQUIM PINHO DIAS SILVA, CARLOS ALBERTO INÁCIO, 

CARLA ELIANA DA COSTA TAVARES, LUÍS FILIPE TONDELA FALCÃO, ANTÓNIO FARIAS 

DOS SANTOS, RUI PEDRO PINTO CARVALHO, JOSÉ MANUEL GOMES DE OLIVEIRA, 

FRANCISCO ROGÉRIO MARTINHO ESTRELA, WILSON JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS GAIO, 

VASCO MIGUEL RODRIGUES OLIVEIRA, JORGE DA SILVA MENDES, VICTOR MANUEL 

ABRANTES SILVA, MANUEL DE ALMEIDA CAMPOS, AMÍLCAR DE LEMOS DIAS, ALCIDES DE 

JESUS, FERNANDO JORGE FERRÃO, MÁRIO DIAS DA COSTA, DÁRCIO SIMÕES TAVARES, 

VICTOR RODRIGUES TAVARES, MANUEL DE OLIVEIRA DUARTE, MÁRIO RAMOS MARTINS 

CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA, CARLOS ALBERTO CARNEIRO PEREIRA.-------------  
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------ Esteve ausente DALILA DIAS DE OLIVEIRA TOMÁS, FERNANDO TAVARES PIRES e 

CARLOS FILIPE CORREIA DE ALMEIDA -------------------------------------------------------------------------- 

------ O Executivo encontrava-se representado pelo seu Presidente GIL NADAIS RESENDE DA 

FONSECA e pelos Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, JOÃO CARLOS 

GOMES CLEMENTE, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, MARIA PAULA DA GRAÇA 

CARDOSO e ANTÓNIO DE ALMEIDA TONDELA----------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA------------------------------------------------- 

--------. De seguida, o Secretário da Mesa procedeu à leitura da seguinte correspondência 

recebida:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Da Junta de Freguesia de Junta de Freguesia de Aguada de Baixo :-------------------------- 

-------- “Para conhecimento de V. Ex.ª, informo que, por motivos profissionais, em 2 de Março de 

2009, o Senhor Paulo Nuno de Almeida Alves suspendeu o mandado como Presidente da Junta 

de Freguesia de Aguada de Baixo, por um período não superior a 12 meses. Nos termos da lei, 

assumiu a Presidência da Junta de Freguesia o Senhor Rui Pedro Pinho de Carvalho. Foi 

entretanto eleito em Assembleia de Freguesia extraordinária de 02 de Março de 2009 o Senhor 

Eleutério Gomes Coelho como Secretário do executivo desta autarquia”. Referiu ainda o Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal que o Senhor Rui Pedro Pinho de Carvalho passará a ser o 

representante desta autarquia nesta assembleia, durante o referido período.”----------------------------- 

----------Presidente da Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga:------------------------------------- 

----------"Sou pelo presente a informar Vossa Excelência que não irei estar presente na Segunda 

Sessão Ordinária da Assembleia marcada para o dia trinta de Abril, pelo que me faço representar 

pelo Secretário desta Junta de Freguesia, Mário Dias da Costa."--------------------------------------------- 

---------De seguida o Senhor Secretário da Mesa deu conhecimento aos Membros da Assembleia 

do seguinte: “Ligou há instantes o Presidente da Junta de Freguesia de Oís da Ribeira para o 

Senhor Presidente da Assembleia, dizendo que tinha tido uma indisposição, estava a sair do 

hospital e que, por isso, não poderia estar presente nesta sessão da Assembleia Municipal---------- 
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---------De José António Parada Figueira : ------------------------------------------------------------------------ 

“Ao abrigo da alínea c) n° 3 do Art° 77° da Lei 169/99 com a redação da Lei 5/A-2002, venho 

pela presente solicitar a V.Exa. a minha suspensão do mandato da Assembleia Municipal com 

efeitos imediatos por motivos de natureza profissional, por 180 dias.-------------------------------------- 

--------O presidente da mesa colocou a votação este pedido de suspensão do mandato, tendo-se 

verificado que a Assembleia o aprovou por unanimidade. O Senhor Presidente da Assembleia 

prosseguiu a sessão referindo que, estando aprovada esta suspensão de mandato, entra em 

funções a pessoa que se segue na lista, neste caso Dalila Dias de Oliveira Tomás --------------------- 

-----------------DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ACTA----------------------------------------------------------- 

-------- 1.1 - Acta da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 27 de Fevereiro de 2009 :-------- 

---------Não havendo inscritos para intervir acerca deste ponto, o Presidente da Mesa colocou-o a 

votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por unanimidade, deliberou aprovar o texto da 

acta referente à Sessão de 27 de Fevereiro de 2009.------------------------------------------------------------ 

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

---------Ao iniciar este ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa deu a palavra aos 

Membros da Assembleia Municipal, que fizeram as seguintes intervenções:------------------------------ 

--------------António Manuel Fernandes Martins ----------------------------------------------------------------- 

--------“Cinco assuntos que me trazem aqui acima: o primeiro refere-se a uma notícia que há algum 

tempo circulou e que diz respeito a um cidadão deste município que resolveu, de bolso próprio, 

alcatroar uma estrada de acesso a sua casa . Este facto provocou uma grande celeuma e admirei-

me muito com a celeuma que deste facto resultou, uma vez que, não percebo porque é que um 

cidadão não pode usar o seu próprio dinheiro para benefício pessoal e colectivo. Houve uma série 

de comunicados e parece que o Senhor Presidente da Câmara e o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Valongo do Vouga não tinham conhecimento deste facto, mas a verdade é que, na 

minha opinião, não tendo o erário público sofrido nenhum prejuízo com isso, este facto não é 

grave e aproveito aqui para louvar um cidadão que se substitui às autarquias que não são 

capazes de cumprir com a sua obrigação. -------------------------------------------------------------------------- 
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------Aproveito aqui, também para agradecer publicamente ao colega José António Parada 

Figueira pela sua prestação quer enquanto membro de Assembleia, quer enquanto presidente da  

Concelhia do PSD e posteriormente nomeado especificamente para a elaboração da Carta 

Educativa onde teve, como membro da comissão política, que fazer a gestão de alguns problemas 

que afectavam a carta educativa. Quero agradecer-lhe agora que ele sai, por 180 dias, e esperar 

que possa regressar passado este tempo .-------------------------------------------------------------------------- 

-------Queria, também, chamar a atenção ao Senhor Presidente da Câmara para uma pequena 

coisa mas que me parece a mim ter bastante importância e está relacionada com a deficiência de 

sinalização das áreas industriais, ou seja, quem vai a uma área industrial, para encontrar uma 

determinada empresa tem que perguntar a alguém pois de outra forma é difícil. Mas lembro-lhe 

um exemplo que, na minha opinião, devia ser reparado ou substituído, uma vez que se encontra 

em muito mau estado de conservação. Refiro-me ao mupi que existe na zona do Vale do Bom 

Senhor. Deixava-lhe à consideração intervir nessa matéria ou nomear alguém que o faça.----------- 

---------Queria também dizer ao Senhor Presidente da Câmara que estou espantado perante a sua 

passividade, relativamente ao que aconteceu com o Tribunal de Águeda e aos benefícios que o 

Dr. Conde Rodrigues lhe deu. Penso que o Senhor Presidente se acomodou ao que recebemos e 

gostaria de lhe perguntar por que motivo. O que é que houve em troca para que tenhamos aceite 

esta situação?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------Gostaria, também, de pedir um pequeno esclarecimento ao Presidente da Mesa porque 

segundo ouvi dizer as senhas da Assembleia Extraordinária do 25 de Abril reverterão a favor  da 

CERCIAG. Quero dizer ao Dr. Paulo Matos que pensava que a sessão do 25 de Abril não tinha 

senhas e acho que nunca teve senhas de presença. Mas, se para festejar o 25 de Abril, tenhamos 

que multiplicar uma média de quinhentos ou seiscentos contos por 365 municípios do país é 

demasiado dinheiro por isso sugiro que passemos a festejar o 25 de Abril em termos não oficiais, 

pois fica mais barato para o país.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------------------------Alberto José Fernandes Marques------------------------------------------------------ 

---------“Gostaria de abordar a questão relativa à sinalização da zona industrial em Águeda, pois 

existe um protocolo entre a Câmara Municipal e uma empresa privada para sinalização das zonas 

industriais. Esta empresa cobra, permita-me a expressão, balúrdios pela sinalização de uma 

placa. A minha empresa deixou de estar sinalizada porque cobravam setenta contos por ano por 
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uma simples placa. Mas, por outro lado, há empresas que colocam a sinalização por sua iniciativa, 

com placas ilegais ou irregulares, nem sei bem que termo empregar. Penso que a Câmara 

Municipal não deve permitir isto e deveria analisar esta situação, pois tal como está, não faz 

sentido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Outro assunto de que gostaria de falar diz respeito à segurança no nosso município. Todos 

temos consciência dela através dos relatos que têm havido, nomeadamente pela comunicação 

social. Este é um problema bastante vivido e sentido no nosso concelho. Temos ouvido relatos 

preocupantes de assaltos e de violência, inclusivamente em plena praça do Município. Gostaria de 

saber se a Câmara Municipal tem alguma solução para isto. É evidente que a segurança tem que 

ser mantida pelas autoridades, mas questiono se pretendem reforçar o corpo da GNR ou se vão 

encerrar ou não os quartéis da GNR, que ainda existem. Penso que a Câmara Municipal deve 

fazer pressão no sentido de, pelo menos, se reforçarem os efectivos dos postos da GNR, caso 

não seja possível criar novos postos. --------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Em relação aos guardas nocturnos, penso que deveriam abrir mais vagas, mais 

concursos, e como é a Câmara Municipal que está com esta competência, expresso aqui esta 

opinião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Finalmente gostaria de saber qual é a opinião da Câmara Municipal sobre o Conselho 

Municipal de Segurança. Relembro que este era um plenário onde as forças de segurança ouviam 

os problemas das principais forças sociais da comunidade: Câmara Municipal, escolas, empresas, 

bombeiros. Ultimamente o Conselho Municipal de Segurança não tem reunido e nem sei qual é a 

licitude deste facto.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------António Farias dos Santos------------------------------------------------------------------------------- 

----“ Mais uma vez aqui estou para debater o problema da água em Agadão, mas desta vez o 

problema é mais grave . Nós já temos dificuldade de abastecimento de água e, como se isso não 

bastasse, agora há uma empresa com intenção de desviar o caudal do rio Agadão. Já fiz chegar 

ao Senhor Presidente da Câmara um ofício que deixei pessoalmente na Câmara Municipal.. 

Penso que é um caso grave. Há uma empresa que está a construir uma mini hídrica no lugar de 

Cevadelha que pertence à freguesia de S. João do Monte e uniu a ribeira de Dornas à Ribeira do 

Teixo. Mas os cálculos que essa empresa fez sobre o caudal da água não corresponderam às 

expectativas e a empresa não terá condições para colocar a mini hídrica a funcionar, 
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precisamente porque, segundo os cálculos, o caudal é insuficiente. Por este motivo estão a 

realizar um estudo para fazer uma captação de água ao fundo de Malhapão, no Rio Agadão mais 

concretamente no sítio da Ponte dos Cavacos e dali tirar a água numa extensão de cerca de 6 km 

para ligar à Ribeira de Dornas. Conclusão, o Rio Agadão nasce ao fundo da Almofala e isto vai 

cortar as melhores nascentes do Rio Agadão. --------------------------------------------------------------------- 

---------O investimento é enorme e eu pergunto ao Senhor Presidente da Câmara se será possível 

uma empresa privada fazer uma obra destas. Não permita que tal aconteça. Temos o contacto da 

empresa e o nome do técnico responsável. A junta de freguesia está disponível para colaborar 

com o Senhor Presidente e para nos reunirmos, se for isso que entender.” ------------------------------- 

------------Carlos Alberto Carneiro Pereira--------------------------------------------------------------------------  

-----------“Eu hoje venho aqui um pouco para responder a uma assembleia que se passou aqui no 

dia 29 de Dezembro de 2008, em que usou da palavra o Senhor Marques Vidal onde ele dizia, a 

determinada altura, que uma das coisas que não podemos manter é a suspeita. Respondendo ao 

Senhor Marques Vidal, tenho a referir que nós recebemos um funcionário da Câmara Municipal 

que nos questionou quantos concursos a Junta de Freguesia abriu para a construção do pavilhão 

e o valor deles. Portanto, ia fiscalizar as contas do pavilhão. Nós entendemos que não devíamos 

responder porque não recebemos qualquer ofício por parte da Câmara ou da Assembleia 

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

---------Tal como as contas da Câmara Municipal, as contas desta junta de freguesia, estão 

devidamente identificadas. Todas referem de onde veio o dinheiro e onde este foi aplicado.---------- 

--------Eu no início deste mandato pedi a revisão das contas e recebemos um elogio respeitante à 

forma como estava feitas as contas.----------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Sobre as verbas tenho a referir que estes últimos quatro anos foram os que mais subsídios 

extra tivemos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------As verbas que foram inscritas nos planos de actividade nestes últimos quatro anos foram de 

um milhão e trinta e cinco mil euros. A junta de freguesia recebeu da Câmara Municipal 

quatrocentos e cinquenta e cinco mil euros e gastou, nestes últimos quatro anos, quinhentos e 

dois mil euros, gastos e pagos. Portanto, o gasto foi superior, em quarenta e sete mil euros em 
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relação ao dinheiro que recebeu, da Câmara Municipal. Esta diferença é constituída, 

essencialmente pelos subsídios que conseguimos através da lei do Mecenato.--------------------------- 

--------Passo então a discriminar o que a junta comprou , durante este mandato : ----------------------- 

‐um terreno no valor de duzentos e cinquenta mil euros. Desse terreno cedemos dezanove mil 

metros quadrados à Fundação da Nossa Senhora da Conceição, e a junta é portadora de dez mil 

metros quadrados;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- uma carrinha para transporte de doentes a rondar os cinquenta mil euros, sem qualquer 

comparticipação.; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- um autocarro. A Câmara Municipal comparticipou com quarenta mil euros; uma empresa 

particular com quarenta e um mil euros e a junta de freguesia com quarenta e seis mil euros ;------- 

- um tractor de limpeza de valetas, no valor de trinta e cinco mil euros, a Câmara Municipal 

comparticipou com dez mil euros e a junta com vinte e cinco mil euros;------------------------------------- 

- um  carro de incêndios, que custou quarenta e oito mil euros, sem qualquer comparticipação da 

Câmara Municipal;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- um tanque de água que custou dezassete mil euros e a Câmara Municipal só comparticipou mais 

tarde na aquisição das bombas para se levar a água para o tanque ;---------------------------------------- 

- Na área da educação, temos uma psicóloga que acompanha os alunos das escolas. Foram 

gasto de vinte e seis mil euros anuais. A Câmara comparticipou com três mil euros;------------------- 

-------A Junta faz o transporte gratuito da equipa de futebol do Valonguense todos os Domingos. 

Temos todos os doentes equipados com camas e cadeiras de rodas e fazemos chegar 

mantimentos às pessoas que têm mais dificuldades ou por vezes pagamos as receitas médicas 

das que não têm condições para comprar medicamentos. Temos um militar no Kosovo e vamos 

enviar-lhe uma cama e uma cadeira de rodas, que também nos foi oferecida.----------------------------- 

---------Como já disse, parte destas verbas não é dinheiro que veio transferido da Câmara 

Municipal, mas foi conseguido através da Lei do Mecenato. Estamos também a encaminhar algum 

dinheiro, que conseguimos através da Lei do Mecenato, para a fundação da Nossa Senhora da 

Conceição”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

__________________________ 
Assembleia Municipal de Águeda 

Acta n.º 2 de 30 de Abril de 2009 

10

--------------José Manuel Gomes de Oliveira-----------------------------------------------------------------------  

----------“Tenho que aqui elogiar a Romaria das festas das Almas Santas da Areosa e as  pessoas 

que estiveram na sua organização pois considero que tiveram um alto nível de profissionalismo e 

com poucas comparticipações por parte da Junta de Freguesia ou da Câmara Municipal. Quero, 

também, agradecer a Carlos Alberto Pereira a cedência do autocarro, uma vez que, a freguesia de 

Aguada de Cima não tem autocarro nem verbas para isso. ---------------------------------------------------- 

-------Vou elogiar a Câmara Municipal pela iluminação da variante de Aguada de Cima. Agora a 

variante do Vale do Grou - Aguada já se encontra  iluminada. Também quero elogiar a empreitada 

de águas e esgotos que está a decorrer entre o Vale do Grou e a Mourisca que é uma obra muito 

boa e fundamental, penso que é a única que se fez em Águeda, porque não me lembro de 

nenhuma outra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Gostaria, então, de perguntar ao Senhor Presidente da Câmara Municipal quando vão iniciar 

as obras previstas há já três anos nos planos, porque elas têm que começar.”---------------------------- 

---------------Wilson José de Oliveira Dias Gaio-------------------------------------------------------------------- 

---------- “Não posso deixar de agradecer à bancada do PS a cedência destes poucos minutos em 

que vou usar da palavra. Como sabem o mês de Maio é o mês de Barrô, com a iniciativa “Mexe-te 

2009” .Gostaria de os receber a todos nestas actividades, destacando uma delas, a Parada. 

Aproveito o nome desta iniciativa “Mexe-te” para pedir ao Senhor Presidente da Câmara que 

ponha Barrô a mexer também noutras áreas, que têm vindo a ser adiadas. “------------------------------ 

-----------José Carlos Raposo Marques Vidal---------------------------------------------------------------------- 

------“Em relação à intervenção do Senhor Presidente da Junta de Valongo do Vouga, o Senhor 

Carlos Alberto Pereira, gostaria de referir que nós pedimos em Dezembro algumas informações 

ao Senhor Presidente de Câmara e já recebemos a resposta, mas vamos continuar normalmente 

o processo, visto que muitas informações pertencem à junta de freguesia. O Senhor Presidente de 

Junta veio aqui esclarecer o que receberam e o que conseguiu nestes últimos quatro anos, e tem 

um trabalho meritório nesse aspecto. A Câmara Municipal deu à Junta de Freguesia quatrocentos 

e cinquenta e cinco mil euros e foram gastos quinhentos e dois mil euros nas obras do pavilhão e 

piscina, segundo o que percebi. Mas coloco aqui uma questão política. Julgo que estas obras se 

iniciaram em 2002, penso que estão lá aplicados mais de um milhão de euros. Estando 
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quatrocentos e cinquenta e cinco mil euros explicados, falta explicar seiscentos mil euros. Sempre 

defendi que deveria haver uma piscina e um pavilhão em Valongo mas isso seria no âmbito de 

uma carta desportiva concelhia. Como é que esta obra está a demorar tanto tempo? Quanto 

dinheiro ainda falta aplicar naquelas obras?------------------------------------------------------------------------- 

---------Vinha aqui também esclarecer uma outra questão. Esclareço já que, em relação ao putativo 

candidato do PSD, em termos humanos, não tenho nada a dizer. É uma pessoa de bem e sempre 

me tratou com elegância, mas em termos políticos tenho a referir o seguinte: foi absolvido em 

dúvida pró réu, portanto com dúvidas do tribunal; ---------------------------------------------------------------- 

--------O putativo candidato do PSD foi condenado, além deste processo, em mais dois processos 

no exercício do cargo, um em 2001 e outro em 2007, e neste caso a Sra. Doutora Juíza disse que, 

em caso de exercício de mandato, seria motivo para a sua perca. ------------------------------------------- 

--------- Além disso, permitiu que uma cantina funcionasse sem contas o que levou a Câmara 

Municipal a ter que responder ao Tribunal de Contas, pois em 2003 estas nunca existiram e não 

estamos a falar de vinte e cinco mil nem de cem mil euros, estou a falar de mais;----------------------- 

-------Foi a pessoa que permitiu que se construísse um Centro de Canoagem ilegalmente com 

desobediências sistemáticas como vem no âmbito do processo, está provado e foi por isso que 

ele foi condenado; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O putativo candidato do PSD fez, mal ou bem, transferências de dinheiro para as freguesias 

sem nunca apurar da sua aplicação, sem averiguar, através de documentos, onde o dinheiro foi 

gasto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Portanto, que nunca mais se venha dizer que estou a atacar pessoalmente o candidato. 

Ataco politicamente e eticamente e não percebo como é possível que uma comissão politica do 

PSD escolha o candidato condenado no exercício do cargo. -------------------------------------------------- 

-------Gostava de citar as palavras proferidas pelo Dr. Marques Mendes na Assembleia 

Extraordinária do 25 de Abril “a ética republicana não se confunde nem se esgota na lei. De facto, 

há comportamentos que podem não ser ilegais, mas são imorais e eticamente inaceitáveis”. Neste 

caso são também ilegais, como foi provado em tribunal. Não tenho o mesmo carácter que o 

putativo candidato do PSD e das pessoas que o apoiam, não é melhor nem pior não tenho o 

mesmo carácter. Estão em causa questões de ética e de carácter. O Dr. Marque Mendes refere, 
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ainda durante essa Assembleia, e passo a citar “há uma tendência generalizada para tomar a 

parte pelo todo, por isso, se o mau exemplo não for combatido este contamina a generalidade de 

uma classe política e isso não é justo. As eleições servem para legitimar o mandato não para 

compactuar com a imoralidade ou desvios à ética” e eu acrescento desvios ao carácter.”------------- 

-------Manuel de Almeida campos------------------------------------------------------------------------------------- 

--------“ Gostaria de colocar uma questão relacionada com a alteração de uma portaria que surgiu 

há pouco tempo e que alterou o sistema do pessoal desempregado que trabalhava para as 

autarquias, e não só, em regime de POC. Nós enviamos um ofício de contestação para vários 

lados nomeadamente para o Ministério do trabalho, para o Gabinete do Senhor Primeiro Ministro e 

para os grupos parlamentares. Todos nos responderam, excepto o grupo parlamentar do PS. Por  

parte da Câmara Municipal, também, não obtivemos nenhuma resposta. Gostaríamos de saber se 

a Câmara Municipal tomou alguma posição relativamente à portaria que é altamente nociva para 

as autarquias.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Carla Eliana da Costa Tavares-------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “É só para responder ao professor Martins, porque pelos vistos ainda ninguém percebeu o 

que se passou com o tribunal. Aquilo que Águeda tem agora não é menos do que tinha antes, 

bem pelo contrário. Antigamente tínhamos Juízos Cíveis juntamente com Juízos Criminais. Agora 

temos um Juízo de Instância Criminal que engloba a pequena e a média instância criminal; um 

Juízo de Pequena e Média Instância Cível e um Juízo de Execução----------------------------------------- 

---------Vai funcionar em Águeda também o Departamento de Investigação e Acção Penal que não 

existia e tem como competências as áreas de Águeda, Oliveira do Bairro, Anadia e Albergaria-a-

Velha e penso que também Sever do Vouga. A sede é em Águeda.----------------------------------------- 

--------- O mesmo sucede com o Juízo de Execução que tem também aqui a sua sede e que 

engloba Águeda, Oliveira de Bairro, Anadia e Albergaria-a-Velha.-------------------------------------------- 

--------- Isto é muito mais do que aquilo que tínhamos antes, por isso, Águeda não perdeu, bem 

pelo contrário, ganhou.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Quanto àquilo que se falou da perda de Juízo de Grande Instância Civil, eu recordo que 

não foi uma perda, porque este não se encontrava em Águeda. Estava sediado em Anadia, onde 

eram sediados os processos com valores superiores à alçada do Tribunal de 1.ª Instância.-----------
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---------Actualmente, contrariamente ao que acontecia até agora, os processos transitaram 

efectivamente para  Anadia e aí é que vão ser julgados. Anteriormente era o juíz de círculo que se 

deslocava às comarcas de origem do processo, para fazer os julgamentos, sendo que os 

processos corriam sempre nos tribunais de sede.”---------------------------------------------------------------- 

---------Terminadas as intervenções dos Membros da Assembleia o Presidente da Câmara 

Municipal, deu as seguintes informações :------------------------------------------------------------------------ 

---------“Aquilo que se passou relativamente a esse processo do tribunal tenho a referir que 

efectivamente nós já tínhamos perdido para Anadia o Juízo de Grande Instância. Este já se 

encontrava em Anadia. No entanto, penso que houve um tratamento que não considero 

consentâneo com o tratamento que deve ser dado a este concelho, na medida em que pode-se 

mudar de opinião, pode-se reavaliar situações, mas devem ser sempre dadas explicações para 

essa mudança de opinião;. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Mas vieram mais serviços para Águeda que não estavam previstos, nomeadamente o 

Tribunal de Execução e o DIAP, que não havia. Existia apenas o Tribunal de Instrução Criminal 

que estava reportado ao DIAP de Aveiro, mas que fazia todo o sentido trazer para cá.----------------- 

--------Estão a fazer-se também obras para dar cabimento a todos estes novos serviços e, aquilo 

que podemos afirmar neste momento com toda a certeza é que, depois de Aveiro, é em Águeda 

que estão sediados mais serviços de justiça. Temos portanto, mais serviços de justiça do que 

tínhamos no passado. Portanto quanto à justiça nós ganhámos, como ganhámos noutras áreas 

que irei abordar mais tarde.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Quanto ao alcatroamento de Valongo eu penso que foi um polémica do arco da velha, 

porque a pessoa não teve o procedimento mais correcto. Cometeu um erro, uma vez que, não se 

pode fazer uma intervenção em área de domínio público sem se avisar a autarquia. Mas nós 

aplaudimos a iniciativa do senhor e daríamos o nosso consentimento, mas fazer isso à nossa 

revelia é que não está correcto. O senhor, tanto quanto eu sei, pagou do seu bolso, nós 

agradecemos mas o procedimento é que não está correcto e temos que o fazer sentir e vamos 

fazê-lo pelas vias correctas.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Quanto à sinalização, já em tempos lancei um desafio à Associação Empresarial de 

Águeda para que ela própria tomasse iniciativas neste sentido, porque a Câmara Municipal está 

disponível para romper o acordo que existe com aquela empresa. A Associação Empresarial de 



 

__________________________ 
Assembleia Municipal de Águeda 

Acta n.º 2 de 30 de Abril de 2009 

14

Águeda não nos respondeu. Tentámos outra empresa para nos apresentar uma proposta e não 

obtivemos resposta. Então, aquilo que estamos a fazer neste momento é enviar as coordenadas 

GPS para as empresas do concelho. Mas gostaria que aparecesse uma empresa para explorar 

este negócio, uma vez que, na minha opinião, não faz sentido ser a Câmara Municipal a manter 

uma estrutura de manutenção. E estou disponível para discutir e encontrar um novo modelo. ------- 

--------Quanto às placas ilegais, isso é um serviço de fiscalização e por isso vou solicitar ao serviço 

de fiscalização uma actuação mais intensa nesse âmbito.------------------------------------------------------ 

--------- Quanto à segurança, posso-vos dizer que tenho dialogado bastante com a GNR mas 

existe uma situação bastante complexa, uma vez que quando apanham alguém que praticou um 

acto de furto ou roubo, ela é presente ao juiz, mas não fica logo detida. Só quando é assaltado o 

carro do juiz é que ficam logo detidas, o que já aconteceu no Tribunal de Águeda. Não sei se o 

problema é do Código Penal mas eu no lugar da GNR sentiria uma grande desmotivação, pois as 

pessoas são mandadas embora sistematicamente com termo de identidade e residência. 

Portanto, isto não é problema das forças de segurança.--------------------------------------------------------- 

---------Relativamente ao Conselho Municipal de Segurança, tanto quanto me informaram, nessas 

reuniões quase nunca havia quórum e a reunião ficava sem efeito. No entanto, aquilo que eu 

entendo é que devo trabalhar com as forças de segurança como a GNR no sentido em que haja 

actuação, porque os alertas chegam à Câmara Municipal e nós sabemos aquilo que acontece, de 

maior ou menor gravidade, pelo Concelho.------------------------------------------------------------------------- 

----------Relativamente à situação da mini hídrica, já pedi ao Senhor António Farias para me fazer 

chegar todos os elementos. Também já seguiu uma carta para a A.R.H  para sabermos o que se 

está a passar. Obviamente que esta é uma situação que nos preocupa, mas tanto quanto eu sei, 

em termos legislativos, para se poder desviar o caudal de um rio é preciso fazer estudos de 

impacto ambiental e é necessária discussão pública, por isso, não deve estar já para acontecer.--- 

 ------ Respondendo à questão do Senhor José Oliveira queria dizer o seguinte, nós temos uma 

quantidade enorme de obras previstas no plano, mas o que se está a passar é que, houve 

algumas mudanças em termos de legislação. Agora não são permitidos trabalhos a mais, o valor 

com que as obras vão a concurso é o valor máximo. E se aparecem problemas no projecto a 

empresa é co-responsável e vai ter que assumir os erros que lá estão. Se existem dúvidas por 

parte das empresas estas pedem esclarecimentos e aproveitam para pedi-los quase sempre no 
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último dia. Tudo isto atrasa o processo. Posso-vos dizer que houve uma empresa, que enviou um 

documento com dezoito páginas de pedidos de esclarecimentos. Mas esta é, também, uma forma 

de garantir que não haverá trabalhos a mais. ---------------------------------------------------------------------- 

--------- Quanto aos POC´s houve aqui uma sessão de esclarecimento na Câmara Municipal. 

Aquilo que se passa é que agora as entidades têm que pagar vinte por cento ao trabalhador dos 

programas ocupacionais. Obviamente que isto penaliza as entidades. Mas é uma forma de haver 

uma certa moderação, porque o que se passava é que as entidades iam buscar os 

desempregados a esmo. Diminuía o desemprego mas de uma forma artificial ---------------------------- 

--------- Queria também referir algumas questões importantes que foram concretizadas, 

respondendo também ao Senhor José Oliveira que se refere ao saneamento que está a decorrer 

entre o Vale do Grou e a Mourisca, como sendo a única obra que foi feita em Águeda. 

Relativamente ao Parque Industrial do Casarão, este vai ser o primeiro parque empresarial e os 

terrenos já foram comprados. Vamos pedir a um representante de cada grupo parlamentar para, 

em conjunto, analisarmos o regulamento de alienação de lotes para aquela zona. Esperamos, em 

breve, ter condições para as terraplanagens. ----------------------------------------------------------------------- 

------Não temos feito só a modernização administrativa. Não tem havido muito alcatroamento, mas 

porque é necessário colocar primeiro o saneamento. Nós temos agora em Águeda dois 

helicópteros para combate a incêndios, que não estavam cá. O ano passado tivemos muitas 

saídas, mais do que cinco centenas e seria muito mais difícil apagar os fogos sem estes 

helicópteros. Temos, também uma carreira de tiro. --------------------------------------------------------------- 

-------Conseguimos que ficasse em Águeda a sede do Agrupamento do Centro de Saúde. Aquilo 

que eu sempre disse é que nós estávamos a estruturar o concelho para o futuro.------------------------ 

---------Tudo o que foi feito com a Pateira de Fermentelos e estamos no Polis da Ria e está 

dinheiro consignado para fazermos novas intervenções. Estamos a fazer esforços no sentido de  

termos uma política de turismo.----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Segunda-feira teremos aqui uma Associação que tem como objectivo trabalhar com 

empresas e a Universidade no sentido de promover aquilo de que mais se fala e que é a inovação 

aberta. Segunda-feira vamos receber aqui o responsável máximo das tecnologias emergentes da 

Comunidade Europeia, que por acaso é português . Estará presente, também um representante 

do plano tecnológico. Tudo isto é perspectivar o futuro.”--------------------------------------------------------- 
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---------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA.------------------------------------------------------------ 

---------De imediato, passou-se, à análise dos assuntos agendados para o Período da Ordem do 

Dia desta Sessão:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------3.1 - APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO EXMO. SENHOR PRESIDENTE 

DA CÂMARA MUNICIPAL acerca da actividade municipal, bem como da situação financeira do 

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

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

Janeiro;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, foi dada a palavra aos Membros da Assembleia, 

tendo sido feitas as seguintes intervenções:------------------------------------------------------------------------- 

----------Hilário Manuel Ferreira dos Santos:----------------------------------------------------------------------   

------- “Estava ali a pensar o que é que eu estava aqui a fazer nesta assembleia, pois pensava que 

vinha para aqui debater os assuntos mais importantes do município ;--------------------------------------- 

------- Estava a ouvir o Senhor Presidente falar no problema da segurança e a referir que é 

complicado para a GNR, pois as pessoas são mandadas embora sistematicamente com termo de 

identidade e residência e não ficam detidas. Então ficamos aqui todos encolhidos à espera?-------- 

---------Em relação às informações do Senhor Presidente, é importante que analisemos os três 

meses do seu trabalho, pois são estas que nos definem estes últimos meses de trabalho, e eu 

passo a ler:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Visita do Senhor Secretário da Justiça, Dr. João Tiago  Silveira  e do Presidente do 

Instituto de Registo de Notariado, Dr. .António Figueiredo a fim de tomarem conhecimento 

dos progressos realizados pela Câmara Municipal; ----------------------------------------------------- 

2 Abertura da exposição itinerante alusiva à Linha do Vale do Vouga.;------------------------------- 

3 Participação no jantar comemorativo do Ginásio Clube de Águeda ; ------------------------------- 

4 Recepção do grupo de arqueólogos nacionais e estrangeiros, na estação arqueológica de 

Cabeço do Vouga; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5    Acompanhamento da competição e entrega do Torneio de Páscoa;------------------------------- 

6 Participação nos Estados Gerais dos Municípios e Regiões da Europa Cousil;-------------------- 
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-----------Provavelmente não há muito mais a dizer, ou então não se quer dizer muito mais, pois 

provavelmente não se quer discutir Águeda em sítio nenhum.”---------------------------------------------- 

---------Armando Alves Ferreira------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------“Dizia um grande escritor americano, John Steinbeck, que dos animais que se conhecem o 

único que come sem ter fome, o único que bebe sem ter sede e o único que fala sem ter que dizer 

nada é o Homem. Tivemos agora o exemplo disso. “------------------------------------------------------------ 

----------- Manuel Antunes de Almeida----------------------------------------------------------------------- 

---------“ Eu disse uma vez ao Senhor Presidente de Câmara que deixaria de vir aqui falar 

relativamente às informações sobre a sua actividade municipal, porque desde o início do seu 

mandato que notei que elas pouco diziam. Penso que de uma forma sintética devia dizer o esforço 

que fez, naquilo que são os interesses municipais, desde a última assembleia e não foi pouco, 

diga-se de passagem. Efectivamente o Eng.º Hilário apresentou a sua posição que me parece ter 

alguma valia pois através dos pontos que ali estão enumerados, pouco ficamos a saber. Eu penso 

que o seu trabalho foi extensíssimo, enorme, brutal , porque esta Câmara tem grandes carências 

mas está muito empenhada em fazer coisas pelo concelho.---------------------------------------------------- 

 --------- A minha apreciação relativamente a este ponto é negativa. Já o disse uma vez. Há uma 

profusão brutal a factos sem interesse e já  tinha dito isto no tempo da Dr.ª  Nair. Ora, dizer que 

esteve reunido com fulano tal mas se não sair nada dessa reunião, esta de nada adiantou. E 

parece-me que neste país há reuniões a mais e trabalho a menos.”------------------------------------------ 

----------António Manuel Fernandes Martins----------------------------------------------------------------------- 

---------“Senhor Presidente, parece-me muito bem que dê muitas voltas ao mundo em  favor do 

município e que à conta dos municípios vá buscar informações e conhecimentos. Foi ao Canadá, 

à Finlândia, à Alemanha, nalgumas delas acompanhado pelo Senhor Presidente da Assembleia e 

trouxe alguns dossiês que podia ter partilhado connosco e podia dar-nos algumas coisas 

palpáveis na folha de informação. O Dr. Antunes de Almeida tem alguma razão naquilo que disse 

sobre isto .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Por exemplo, quando falou em LEDs é sinal que tem conhecimentos nestas questões do 

lighting, No Conselho de Europa deram, com certeza algumas informações sobre como se 

preparam os governos regionais da Europa e penso que terá trazido algumas informações sobre 

as formas de actuar de outros municípios e esses dados eram importantes. Eu penso que o 
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Senhor Presidente não quererá ficar com toda a informação para depois em campanha definir 

algumas estratégias que minimizem a oposição. Se me permite, eu penso que o Senhor 

Presidente poderia, nos próximos dez minutos, dar algumas ideias sobre os temas que tenham 

sido lá colocados. As informações são úteis e podem ser úteis nos próximos anos.”-------------------- 

--------José Manuel Gomes Oliveira---------------------------------------------------------------------------------- 

-------“ Gostava de perguntar ao Senhor Presidente se aquando da visita do Senhor Secretário de 

Estado da Justiça lhe perguntou o estado em que estavam as obras do Tribunal. O Tribunal está 

num caos. Eu estive lá quatro tardes seguidas para ser ouvido e, numa sala já recuperada e 

pintada começou a chover a meio da videoconferência que estávamos a tentar realizar, pois nem 

isso estávamos a conseguir. Fizemos quatro tentativas para a sua realização. Estive quatro tardes 

no Tribunal e o pó era tanto que telefonei à minha empregada para me levar lá um pano para me 

poder sentar. Também conversei com alguns funcionários que dizem que Águeda ganhou alguns 

serviços, mas também perdeu outros.--------------------------------------------------------------------------------- 

----Terminadas as intervenções dos Membros da Assembleia o Presidente da Câmara 

Municipal, deu as seguintes informações :-------------------------------------------------------------------------- 

----“Na realidade o que o Senhor Engº Hilário Santos leu foi uma coisa que se chama “destaques”. 

Se tivesse visto o CD poderia ver muito mais.-------------------------------------------------------------------- 

 ------Mas então eu lanço-vos um desafio. Digam-me qual o modelo de informação que pretendem. 

Porque se apresento de uma maneira, falta uma vírgula, se apresento de outra, falta outra vírgula. 

------Se pretenderem mando-vos as actas das reuniões de Câmara. Elas estão disponíveis na 

Internet, mas também as posso mandar se pretenderem. Agora é evidente que anuncio os factos 

quando estes estiverem preto no branco. Depois, a partir daí, há as reuniões de Câmara que são 

públicas, não são fechadas. É uma questão de transparência. Não há aqui informações 

privilegiadas. Todas elas já passaram pelas reuniões de Câmara. Eu estarei sempre disponível 

para discutir o futuro do município, mas estar a colocar informação que já saiu não faz sentido. ---

Mas, por exemplo, foi à última reunião de câmara o protocolo para fazermos as obras na escola 

Fernando Caldeira. O Ministério da Educação transferirá para a Câmara Municipal três milhões e 

meio de euros. O resto será candidatado porque é um pólo do 1.º ciclo. Mas isto já foi tratado na 

Comunicação Social. É possível que a escola Adolfo Portela entre em obras também. Estamos a 

tratar disso há alguns meses, mas ficam aqui as devidas reservas.----------------------------------------- 
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--------Quanto ao Secretário de Estado Tiago Silveira ele não é o “homem das obras”, é o Dr. 

Conde Rodrigues, por isso não lhe poderia perguntar pelas obras do tribunal. Mas em relação ao 

tribunal, penso que é normal que haja alguma confusão. Alguns de vocês são empresários e 

sabem que quando mudam alguma coisa ou fazem obras, não fica logo tudo a funcionar bem. O 

que se anda a fazer agora é a mudar o telhado do tribunal e daí ter chovido lá dentro. Poderíamos 

ter mudado o tribunal para outro sítio enquanto decorrem as obras? Seria uma hipótese. Mas para 

onde? Não havia outro lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Quanto à participação no Conselho Europeu de Munícipes e regiões da Europa, aquilo que 

se passa é que andamos todos a aprender. Eu estou cada vez mais certo que os grandes 

paradigmas que nós tínhamos do desenvolvimento, quer na indústria automóvel quer na habitação 

estão postos em causa. As áreas de topo é tudo o que se refere à redução do consumo de 

energia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- E já agora , como falaram sobre isto vamos aos LEDs. Estou bem informado do que são os 

LEDS e os OLEDs. A nova geração dos LEDs são os LEDs orgânicos, ou seja os OLEDs. É uma 

tecnologia ainda muito cara e o próximo passo é produzir a preços competitivos.------------------------ 

-------Mas voltando um pouco atrás, queria dizer que existe uma procura de novos caminhos, e a 

estratégia de Lisboa continua a ser a grande “pedra de toque” do desenvolvimento, ou seja, o 

emprego e a formação. Mas tenho todo o prazer em disponibilizar a documentação que trouxe. 

Esta fica nos serviços, não a levo para casa. ----------------------------------------------------------------------- 

--------Queria também referir que quando fui aos Estados Unidos, foi a convite de uma associação, 

que tinha feito um peditório para apoiar algumas famílias portuguesas, de Águeda. Fui responder 

a esta associação----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.2 - Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de reconhecimento de interesse 

público Municipal  os  projectos a  desenvolver  de SUPRESSÃO  E  ALTERAÇÃO  DE 

PASSAGENS DE NÍVEL NA LINHA DO VALE DO VOUGA - TROÇO AVEIRO/SERNADA, nos 

termos da proposta;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, foi dada a palavra aos Membros da Assembleia, 

tendo sido feitas as seguintes intervenções:---------------------------------------------------------------------- 

---------Nuno Ricardo Martins Figueiredo Nunes--------------------------------------------------------------- 
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--------Eu vim aqui para congratular este projecto de reconversão e alteração da passagem de 

nível na Linha do Vale do Vouga – Troço Aveiro/ Sernada, mas também para abordar dois 

assuntos sobre isto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Devemo-nos orgulhar da Linha do Vale do Vouga porque serviu grande parte da população 

do lado norte do concelho. Foi a principal estrutura de comunicação entre a parte norte, a sede do 

concelho e a capital do distrito. Penso que em Portugal não há muito essa preocupação de cuidar 

do património. A  Linha do Vale do Vouga deveria ser salvaguardada e ser um exemplo para todos 

nós. Se não for para utilizar como meio de transporte, e acredito que hoje pouca gente a utiliza, 

devemos aproveitá-la como forma turística, como já é feito em algumas partes do país. Esta 

reconversão que se pretende fazer parece-me particularmente importante, principalmente em 

termos de segurança para as populações. Mas gostaria de perguntar ao executivo se mantém o 

projecto, pois penso que deveríamos integrá-lo no projecto do metro de superfície. -------------------- 

-----A outra questão que eu levantei aqui na altura é a questão do aproveitamento das estruturas 

que existem actualmente e eu falo do que conheço. A estação de caminhos-de-ferro da Mourisca 

está num estado degradante e lastimável, podendo cair a qualquer momento. E se não querem 

recuperá-la penso que a REFER devia fechá-la ou então integrá-la na autarquia e aproveita-la 

turisticamente e fazer a limpeza das valetas da linha.”----------------------------------------------------------- 

----------------Senhor Presidente da Câmara Municipal---------------------------------------------------------- 

--------“Quanto à integração da Linha do Vale do Vouga no metro de Superfície, já foi questionada 

a sua viabilidade. Esse estudo está a ser feito e estamos a aguardar a resposta.------------------------ 

---------Mas penso que cada vez mais temos que pensar em sustentabilidade, em todos os 

aspectos. A Linha do Vale do Vouga transporta mais gente neste momento, mas não há muita 

gente a usufruir deste serviço. A mesma coisa se passa com as casas que estão abandonadas. 

Se alguém tiver algum projecto para desenvolver numa daquelas estações a Câmara está 

disponível para apoiar. A Câmara apoia projectos. Mas recuperar para depois ter que manter a 

custos elevados não é o que se pretende.--------------------------------------------------------------------------- 

---------Temos um grande projecto para desenvolver na Sernada. Estamos a tentar conseguir 

fundos e a Senhora Secretária de Estado já está sensibilizada para isso.---------------------------------- 
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---------A mesma coisa com as casas florestais que estão espalhadas pela serra. Se alguém tiver 

um projecto, nós apoiamos. Temos condições para apoiar, mas não devemos colocar a Câmara a 

fazer isso. Precisamente porque tem que haver sustentabilidade nas coisas que realizamos. É 

esta a nossa linha de acção.”-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Nuno Ricardo Martins Figueiredo Nunes---------------------------------------------------------------- 

--------“Eu ouvi com agrado a sua intervenção, porque realmente é importante qualificar a linha e 

toda a estrutura ao longo da linha do Vouga, mas se me diz, que estão à espera que haja 

investidores interessados em desenvolver um projecto nessas estruturas que estão 

completamente destruídas, enquanto não há um interessado penso que se devia consertar com a 

REFER e fechá-las, pois vejam o estado em que elas estão.”------------------------------------------------- 

--------Não havendo mais intervenções neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa 

colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia aprovou por maioria, com uma 

abstenção e um voto contra a Proposta da Câmara Municipal de reconhecimento de interesse 

público Municipal  os  projectos a  desenvolver  de SUPRESSÃO  E   ALTERAÇÃO  DE 

PASSAGENS DE NÍVEL NA LINHA DO VALE DO VOUGA - TROÇO AVEIRO/SERNADA, nos 

termos da proposta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3 - Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal, para atribuição de benefícios fiscais 

em sede de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) e em sede de IMT (Imposto Municipal sobre as 

transmissões onerosas de imóveis), à REABILITAÇÃO URBANA EM IMÓVEIS LOCALIZADOS 

NAS DENOMINADAS "ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA" E NAS HABITAÇÕES 

ARRENDADAS PASSÍVEIS DE ACTUALIZAÇÃO FASEADA DAS RENDAS, nos termos da 

proposta, e ao abrigo do disposto na alínea f) do n° 2 do artigo 53° e na alínea a) do n° 6 do artigo 

64° da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro e nos termos do artigo 71° do EBF (Estatuto dos Benefícios Fiscais), aditado pelo artigo 

99° da Lei n° 64-A/2008, de 31 de Dezembro bem como ao abrigo do n° 2 do artigo 12° da Lei das 

Finanças Locais; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Não havendo intervenções neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa 

colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia aprovou por unanimidade a proposta 

da Câmara Municipal, para atribuição de benefícios fiscais em sede de IMI (Imposto Municipal 

sobre Imóveis) e em sede de IMT (Imposto Municipal sobre as transmissões onerosas de 
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imóveis), à REABILITAÇÃO URBANA EM IMÓVEIS LOCALIZADOS NAS DENOMINADAS 

"ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA" E NAS HABITAÇÕES ARRENDADAS PASSÍVEIS DE 

ACTUALIZAÇÃO FASEADA DAS RENDAS, nos termos da proposta, e ao abrigo do disposto na 

alínea f) do n° 2 do artigo 53° e na alínea a) do n° 6 do artigo 64° da Lei n° 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção conferida pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro e nos termos do artigo 

71° do EBF (Estatuto dos Benefícios Fiscais), aditado pelo artigo 99° da Lei n° 64-A/2008, de 31 

de Dezembro bem como ao abrigo do n° 2 do artigo 12° da Lei das Finanças Locais; ------------------ 

3.4 — Discussão e votação  de proposta da Câmara Municipal de alteração do MAPA DE 

PESSOAL, nos termos da proposta, e ao abrigo do disposto no n° 3 do artigo 5° da Lei n° 12-

A/2008, de 27 de Fevereiro;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, foi dada a palavra aos Membros da Assembleia, 

tendo sido feitas as seguintes intervenções:------------------------------------------------------------------------- 

------------ António Manuel Fernandes Martins ------------------------------------------------------------------- 

----------“Queria pedir alguns esclarecimentos ao Senhor Presidente. Reparei que o mapa de 

pessoal passou para quinhentas e tal pessoas e ainda recentemente nós tínhamos estado aqui na 

Câmara a debater esta questão e na altura eram trezentas e pouco. Portanto isto resulta, tanto 

quanto eu penso, da integração do pessoal do Ministério da Educação nos quadros da Câmara 

Municipal. Aceitando nós toda esta estrutura do Ministério da Educação, quais são os benefícios 

que se recebem ?”---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos ----------------------------------------------------------------- 

 ----------“ Isto é o quadro de vagas abertas ou é o quadro de funcionários actuais da Câmara? Em 

2005 a auditoria reconheceu 306 funcionários e agora são 581. Hoje trabalham na Câmara 581 

pessoas ou este número é o total de vagas?---------------------------------------------------------------------- 

Terminadas as intervenções dos Membros da Assembleia o Presidente da Câmara Municipal, 

deu as seguintes informações :--------------------------------------------------------------------------------------- 

------“ Hoje trabalham na Câmara 510 pessoas e este aumento de 140 vagas destinaram-se 

exclusivamente à área da Educação, porque o que nós reparámos é que havia muita gente a fazer 

três horas nesta escola e mais três horas noutra, mas queremos uniformizar isto tudo a partir de 

Setembro do próximo ano.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------A responsabilidade de gerir o pessoal é dos Conselhos Executivos, mas é mais fácil gerir o 

pessoal se estiverem a tempo inteiro do que só algumas horas.---------------------------------------------- 

---------Portanto a Câmara Municipal recebeu cento e quarenta funcionários do Ministério da 

Educação. Aquilo que conseguimos com a vinda deste pessoal foi uma maior capacidade 

operativa e uma melhor resposta na área da Educação. Em termos de dinheiro é exactamente a 

mesma coisa. O Ministério da Educação transfere-nos as verbas consoante o que está estipulado 

numa tabela que refere, por exemplo, quantos auxiliares de acção educativa deve ter uma sala 

com um determinado nº de alunos. E se por algum motivo houvesse mais algum funcionário para 

além do que está estipulado na tabela, o Ministério da Educação também pagava esse pessoal 

que estava a mais. Nós acordamos isto com os conselhos executivos. Aquilo que tem sido feito é 

uma gestão partilhada deste pessoal. E se houver um agrupamento que tenha mais falta de 

pessoal poderá haver trocas entre agrupamentos para colmatar essas carências. ---------------------- 

---------- Mas aquilo que eu gostaria era que não fosse a Câmara Municipal a contratar essas 

pessoas, mas sim a escola, pois eles é que sabem a pessoa que querem e quando. Mas aquilo 

que nos tem sido transmitido por parte dos Conselhos Executivos é que este modelo funciona. ---- 

 --------Não havendo mais intervenções neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da 

Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia aprovou por maioria, com uma 

abstenção, a proposta da Câmara Municipal de alteração do MAPA DE PESSOAL, nos termos da 

proposta, e ao abrigo do disposto no n° 3 do artigo 5° da Lei n° 12-A/2008, de 27 de Fevereiro;----- 

 

3.5 - Discussão e votação de proposta da Câmara Municipal para alteração dos artigos 4°, 5°, 7° e  

28°  do REGULAMENTO  E  TABELA  DE  TAXAS  NO  ÂMBITO  DE OPERAÇÕES 

URBANÍSTICAS E OBRAS NO ESPAÇO PÚBLICO MUNICIPAL, nos termos da proposta, e ao 

abrigo das alíneas a), e) e h) do n° 2 do artigo 53° e da alínea j) do n° 1 do artigo 64° da Lei n° 

169/99, de 18. de Setembro, com a redacção conferida pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ---- 

-------Neste ponto o Senhor Presidente da Câmara Municipal, deu as seguintes informações :---- 

------- “Aqui nós procuramos ir mais à frente. Estamos a oferecer às pessoas que queiram construir 

no concelho a possibilidade de terem taxas mais reduzidas, mas com alguns requisitos, não é só 

oferecer. Ou seja, para usufruírem dessa redução terão que submeter o processo via internet. Nós 

pretendemos que cada vez mais os processos entrem via digital. Posso dizer-vos que somos os 
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primeiros do país a fazer este processo via digital. Portanto, com isto damos resposta a dois 

objectivos: modernização administrativa e incentivo à construção .------------------------------------------- 

--------- António Manuel Fernandes Martins ---------------------------------------------------------------------- 

----------“ Só queria colocar uma questão, quando o Senhor Presidente fala em submeter o 

processo está a referir-se ao processo administrativo em si ou também ao processo urbano, 

porque segundo informações que obtive, submeter o processo urbano é algumas vezes 

complicado”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Senhor Presidente da Câmara Municipal----------------------------------------------------------------- 

---------“É o processo global que vão submeter. Nós testámos os procedimentos e resultou, mas é 

evidente que há sempre necessidade de um período de adaptação”.---------------------------------------- 

--------Não havendo mais intervenções neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa 

colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia aprovou por unanimidade a proposta 

da Câmara Municipal para alteração dos artigos 4°, 5°, 7° e  28°  do REGULAMENTO E TABELA 

DE  TAXAS  NO ÂMBITO  DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS E OBRAS NO ESPAÇO 

PÚBLICO MUNICIPAL, nos termos da proposta, e ao abrigo das alíneas a), e) e h) do n° 2 do 

artigo 53° e da alínea j) do n° 1 do artigo 64° da Lei n° 169/99, de 18. de Setembro, com a 

redacção conferida pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------- 

3.6 — Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para CONSTITUIÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA COMO MEMBRO FUNDADOR DA   "LIGHTING LIVING LAB -

ASSOCIAÇÃO", nos termos da proposta, e ao abrigo do disposto na alínea m) do n° 2 do artigo 

53° e da alínea a) do n° 6 do artigo 64°, ambos da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção conferida pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de Janeiro;--------------------------------------------------- 

-------Neste ponto o Presidente da Câmara Municipal, deu as seguintes informações :-------------- 

------“Quero dizer só algumas palavras dirigidas aos empresários e queria lançar-lhes um desafio, 

porque aquilo que nós estamos a fazer para este sector da iluminação pode ser feito noutros 

sectores, com o objectivo de melhorarem a sua forma de actuação. Mas para isso é necessário 

que os empresários se juntem e queiram cooperar, deixando de lado o seu individualismo. Temos 

alguns meios para levar isto mais longe. Senhores empresários façam essa aproximação e 

cooperem.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------Este projecto se tiver êxito poderá alavancar as empresas do concelho e poderá ser um 

projecto de grande interesse para todos nós.----------------------------------------------------------------------- 

 --------Não havendo mais intervenções neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da 

Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia aprovou por unanimidade a 

proposta da Câmara Municipal para CONSTITUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA COMO 

MEMBRO FUNDADOR DA "LIGHTING LIVING LAB -ASSOCIAÇÃO", nos termos da proposta, e 

ao abrigo do disposto na alínea m) do n° 2 do artigo 53° e da alínea a) do n° 6 do artigo 64°, 

ambos da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção conferida pela Lei n° 5-A/2002, de 

11 de Janeiro----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.7 -  Discussão e votação de  proposta  da  Câmara  Municipal  para  CONTRACÇÃO  DE 

EMPRÉSTIMO, DE MÉDIO E LONGO PRAZO, NO VALOR DE 5.000.000,00 € , nos termos da 

proposta, e ao abrigo da  alínea d) do n°2 do artigo 53° e nos termos do n° 7 do mesmo artigo 53°, 

todos da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, foi dada a palavra aos Membros da Assembleia, 

tendo sido feitas as seguintes intervenções:---------------------------------------------------------------------- 

--------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos------------------------------------------------------------------------ 

----------“Senhor Presidente neste ponto são-nos apresentadas, nesta proposta, um conjunto de 

obras sobre as quais se vai suportar este pedido de empréstimo, e são elas:----------------------------- 

- a infra estruturação dos parques industriais;----------------------------------------------------------------------- 

- aquisição de terrenos para a zona industrial;---------------------------------------------------------------------- 

- a requalificação urbana na margem Norte do Rio Águeda;---------------------------------------------------- 

- a aquisição de terrenos destinados à construção de centros educativos;---------------------------------- 

- Açude no rio Águeda.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Estas obras, excepto a aquisição de terrenos destinados à construção de Centros 

Educativos, fazem parte do Programa Territorial de Desenvolvimento da Sub Região do Baixo 

Vouga, em que são comparticipadas pelos fundos do FEDER 2007-2013, numa determinada 

proporção.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Na última assembleia o Senhor Presidente disse, e os jornais também o referiram, que 

estavam garantidos os apoios nestas obras, nas seguintes quantias e passo a ler: --------------------- 
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- Requalificação da margem Norte do Rio Águeda: um milhão e cem mil euros em um milhão e 

setecentos e noventa e quatro;------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Áreas de acolhimento empresarial: dois milhões duzentos e noventa e nove euros em quatro 

milhões, trezentos e doze euros;---------------------------------------------------------------------------------------- 

- Criação do Açude: um milhão de euros em um milhão e seiscentos mil; ---------------------------------- 

--------Estamos, portanto a falar de cinquenta a sessenta por cento do valor de execução das 

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

---------Foi isto que o Senhor Presidente disse e os jornais disseram e sabemos que é pelos jornais 

que temos que saber as informações da Câmara Municipal .--------------------------------------------------- 

--------Posto isto, pedi algumas informações ao Senhor Presidente da Câmara para esta 

assembleia, onde solicito e passo a ler: “em relação ao ponto 3.7, gostaria que me indicasse o 

valor de execução de cada uma das obras referidas; data estimada para o início de cada uma 

delas e prazo de execução e se estão candidatadas a qualquer apoio que não municipal e, se 

estiverem, indicar também o organismo e o valor candidatável. Se algumas das obras já tiveram 

programas de apoio indicar também os mesmos.”----------------------------------------------------------------- 

---------Respondeu-me o Senhor Presidente por intermédio do Dr. Edson e passo a ler:---------------- 

---------“Aquisição de terrenos para a zona industrial setecentos mil euros; infra estruturação dos 

parques industriais quinhentos mil euros; requalificação da zona urbana da Margem Norte do Rio 

Águeda um milhão e novecentos mil; terrenos para centros educativos trezentos mil euros; 

construção do açude um milhão e seiscentos mil euros. Prevê-se a conclusão de todas as obras 

referidas durante o ano de 2009 com excepção da infra estruturação dos parques industriais, que 

está prevista a sua conclusão em 2010.Em relação às obras candidatas ao QREN, o seu processo 

de candidatura ainda não se encontra concluído. Também ainda não têm nenhum valor de apoio 

aprovado.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ora eu fiquei um bocado na dúvida em relação ao que o Senhor Presidente disse da última 

vez. Voltei a pedir hoje mesmo segundo esclarecimento, ao qual obtive a seguinte resposta e 

passo a ler : “No que se refere às questões colocadas sou a informar do seguinte: as candidaturas 

darão entrada assim que forem abertos os concursos, podendo alguns deles abrir durante os 

próximos meses de Junho e Julho. Os apoios a que iremos concorrer serão comparticipados entre 

os sessenta e setenta e cinco por cento, sendo o prazo estimado para aprovação dos mesmos de 

30 dias a partir do fecho do prazo para apresentação das respectivas candidaturas”.------------------ 

---------Isto foi o que nós perguntámos na última assembleia em que o Senhor Presidente disse 

que já havia apoios e candidaturas apresentadas. Aquilo que me dão hoje a conhecer é que a 
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formalização final das candidaturas não existe e que só depois de ela existir é que os processos 

são aprovados ou não. É este tipo de informação que nós precisamos da parte do Senhor 

Presidente, na Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------------- 

----------Perante isto a minha conclusão é a de que há efectivamente um programa a que nós nos 

candidatamos e agora temos que formalizar as candidaturas .Mas temos aqui um valor de 

empréstimo de cinco milhões de euros em que, segundo expectativa sua, podemos ter uma 

comparticipação de três milhões de euros nos projectos aprovados pelos programas territoriais. 

Então, sobre este empréstimo gostaria de fazer o seguinte apelo: considerando que as obras 

propostas são candidatas ao Programa Territorial de Desenvolvimento da Sub Região do Baixo 

Vouga, entendemos que só se deve utilizar este empréstimo após aprovação destes projectos, 

excepto na aquisição dos terrenos destinados aos Centros Educativos, uma vez que estes não 

estão considerados neste programa. Gostaríamos também que este empréstimo venha a ser 

amortizado no mesmo valor da verba recebida pelo financiamento e no mesmo ano em que este é 

recebido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Ou seja, estas obras terão um financiamento entre sessenta a setenta e cinco por cento, 

entre dois milhões e meio de euros a três milhões. Faz sentido pedir o empréstimo para se poder 

avançar já com as obras, mas faz sentido também que quando vier o financiamento, nós 

amortizemos o mesmo valor do financiamento neste próprio empréstimo. Se elas forem 

financiadas numa determinada percentagem amortizamos o empréstimo na mesma percentagem. 

----------No meu ponto de vista, isto é que é uma gestão coerente porque doutra maneira vamos 

utilizar cinco milhões de euros que têm um financiamento de três milhões. Portanto o resto do 

dinheiro seria para outras obras. Mas se é para outras obras, vamos escrevê-las aqui para haver 

transparência.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Este é o apelo que eu deixo. Se for preciso aprovarmos outros empréstimos para outras 

obras, cá estaremos para o fazer. Estamos ao seu lado neste processo. Mas assim sabemos que 

aprovamos o financiamento para estas obras.”--------------------------------------------------------------------  

--------José Manuel Gomes Oliveira--------------------------------------------------------------------------------- 

---------“Saio daqui, hoje bastante preocupado porque gerir 370 pessoas é uma coisa e 580 é 

outra. Dizem-me que vamos receber esse dinheiro do Ministério da Educação, mas a gestão do 

pessoal requer meios e também custa dinheiro.------------------------------------------------------------------ 

---------- Estamos a contrair um empréstimo de cinco milhões de euros e a impressão que tenho é 

que nenhum deste dinheiro será para financiar obras das juntas de freguesia. O que vai acontecer 
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é que vão fazer obras se as candidaturas forem aprovadas. Vamos passar mais um ano sem se 

fazerem obras nenhumas, nem das candidaturas nem as pequenas obras.-------------------------------- 

---------Bem, uma coisa é certa, parte desses cinco milhões de euros vão para pagar os terrenos 

da zona industrial e isso, eu acho muito bem, porque há muitas pessoas que venderam terrenos a 

queixarem-se do dinheiro.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Eu gostava de questionar o Senhor Presidente se realmente este dinheiro também vai para 

as juntas de freguesia”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------António Manuel Fernandes Martins------------------------------------------------------------------------ 

---------- “Dirigindo-me ao Eng.º José Oliveira, gostaria de dizer que os cinco milhões não podem ir 

para as obras das juntas de freguesia, porque o Senhor Presidente, diz muito especificamente 

para onde vai este dinheiro e, portanto, se a Assembleia vier a aprovar este empréstimo, é obvio 

que o Senhor Presidente fica moralmente cativo, para aplicá-lo no que está estipulado e que está 

explicado nos dados que o Senhor Presidente fez o favor de nos enviar.----------------------------------- 

---------É obvio que aqui há algumas obras que estão empoladas. Eu não sei se estão recordados 

de uma reunião que houve entre os grupos municipais e o Senhor Presidente da Câmara. Nessa 

altura o valor do açude era bastante inferior, penso que na ordem dos seiscentos mil euros, mas 

depois foi astronomicamente aumentado. Não, Senhor Presidente, não era na ordem de um 

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

 --------Penso, no entanto que o Senhor Eng.º Hilário Santos tem alguma culpa enquanto 

presidente da comissão urbanística. Quando este valor subiu devia ter convocado “as tropas” para 

discutir esta situação, porque se o valor aumentou deveríamos analisar a forma como ele vai ser 

implementado no terreno e se calhar acrescentar-lhe algum investimento que potencie um outro 

tipo de desenvolvimento que seja mais do que colocar lá uma manga insuflável para conter as 

águas do rio. O Senhor Eng.º Hilário devia ter convocado uma reunião para falarmos sobre isto. --- 

------- Até agora o Senhor Presidente fez uma opção estratégica que foi pagar as dívidas aos 

fornecedores e “endireitar” as finanças da Câmara Municipal, e portanto, enquanto se paga e não 

se gasta é sempre fácil de pagar porque as receitas são encaminhadas para cobrir as despesas e 

pagar o passivo. O problema é quando é preciso começar a fazer obra ------------------------------------ 

---------Eu admito que estrategicamente o senhor tem uma programação bem feita. É obvio que 

estrategicamente, num mandato de quatro anos, é assim que se trabalha. -------------------------------- 

---------Portanto, saneou financeiramente e agora vai ser preciso fazer obras e vai ter que prover a 

tesouraria da Câmara Municipal de algum dinheiro que lhe permita ter algum fôlego para prometer 

com mais veemência as referidas obras. Mas ainda relativamente a este empréstimo, estava a 
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lembrar-me do Senhor Primeiro Ministro que está ansioso para começar o TGV. A obra será uma 

obra de mandato que vai arruinar o país . Não sei se não teremos de colocar uns tijolos à frente 

da linha para ele parar, pensar e deixar de hipotecar gerações no futuro deste país.-------------------- 

----- O que lhe vai acontecer, Senhor Presidente, é o que provavelmente vai acontecer ao Eng.º 

José Sócrates. O TGV custa muitos mil milhões, argumenta-se que ou o fazemos ou não 

recebemos da União Europeia uns quantos mil milhões. Mas se nós pensarmos seriamente que 

uma coisa custa, por exemplo, cem euros, que nos vão dar vinte e que nós temos trinta, ainda 

ficam cinquenta para conseguir. Ora, se nós temos trinta já com algumas dificuldades será muito 

complicado saber onde vamos arranjar os cinquenta.------------------------------------------------------------ 

----- Eu recordo que há uns tempos atrás o Senhor Presidente veio solicitar a possibilidade de se 

contrair um empréstimo de, salvo erro, um milhão de euros. Eu, na altura, e atendendo ao período 

longo que o Senhor Presidente se comprometia a pagar referi que íamos entrar em período 

eleitoral e como tal, este poderia ou não ser pago. Esta assembleia entendeu que eu não tinha 

razão, mas afinal eu tive razão porque o Senhor Presidente pode passar para o mandato seguinte, 

se lá chegar, sem estar amortizado o dinheiro. -------------------------------------------------------------------- 

-----Por outro lado, a Câmara Municipal, no próximo ano, poderá não receber muito dinheiro do 

estado, porque vêm ai as obras faraónicas do país. ------------------------------------------------------------- 

------Ora, as obras têm que ser realizadas, pois até agora ainda nenhuma foi feita. Mas, de facto, 

vir pedir um empréstimo com uma projecção estratégica não fundamentada em questões práticas, 

questiono-me se moralmente esta assembleia lho devia permitir. Não é que daqui a uns tempos 

não lho deva permitir em função de questões concretas, com projectos já aprovados. Mas, o 

Senhor Presidente, está a pedir no vazio e como moralmente está a referir que vai aplicar esse 

dinheiro num determinado sítio é capaz de não ser muito coerente nem muito justo que depois o 

possa aplicar noutro. Eu tenho algumas dúvidas. Não vou inviabilizar este empréstimo, até 

porque, há aqui algumas coisas que são importantes, como os terrenos e o andamento da zona 

industrial que já começou. Ninguém questiona isso, mas há aqui um conjunto de obras que por 

ainda não estarem lançadas e por poderem vir a sofrer algum retrocesso, não me parece muito 

coerente que venha pedir um empréstimo neste montante para tudo o que aqui tem. De qualquer 

das formas eu não inviabilizo este empréstimo e vou abster-me.”--------------------------------------------- 

---------Carlos Alberto Baptista Guerra ----------------------------------------------------------------------------- 

---------“Gostaria de esclarecer algumas dúvidas. Este empréstimo permite ou não utilizações 

parciais? Permite. Isto dá alguma capacidade de manobra. Imaginemos que o prazo de utilização 
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é um ano, certo? Durante um ano pode-se utilizar parcialmente e a partir de um ano o banco 

concede a parte restante, tendo que se pagar com um período de carência de três anos.------------ 

--------Ora isto significa que durante um ano a Câmara vai utilizando à medida das necessidades 

dentro destas obras que estão candidatáveis na altura, ou eventualmente, outras que o Senhor 

Presidente tenha necessidade. Se assim é a Câmara poderá não utilizar na íntegra o empréstimo. 

Se tem só um ano para o utilizar, imaginemos o caso de surgir dois ou três projectos 

candidatáveis, dos quais a decisão aparece só no próximo ano.---------------------------------------------- 

---------Existem projectos dos quais a Câmara já desembolsou dinheiro e até agora não houve 

comparticipação e dou o exemplo da Biblioteca Municipal.---------------------------------------------------- 

---------As condições deste empréstimo são, no momento actual, excelentes. Porque a Euribor a 

1,653% é muito difícil. Eu sei de bancos que apresentavam taxas de 3%. Mas é preciso que as 

condições se mantenham porque, se a economia recuperar no próximo ano, a Euribor vai subir.”--- 

--------Presidente da Assembleia Municipal----------------------------------------------------------------------- 

-------“Ainda antes de alguns membros da assembleia intervirem, quero dizer que, segundo os 

normativos legais, estas propostas de empréstimos devem ser acompanhadas de informação 

sobre as condições de empréstimo aplicadas em, pelo menos, três instituições de crédito, bem 

como do mapa demonstrativo da capacidade de endividamento do município. Está no CD? Então 

estão todos informados sobre isso. Não há dúvidas sobre essa matéria? É importante que todos 

os membros da assembleia recebam essa informação.”--------------------------------------------------------- 

---------Hilário Manuel Ferreira dos Santos------------------------------------------------------------------------ 

--------“Desculpe vir aqui outra vez, mas é só para esclarecer uma questão, porque as obras 

vinham mencionadas na proposta só não vinham os esclarecimentos que pedimos à Câmara 

Municipal. Nós estamos a cingir-nos à proposta existente porque se esta incorporasse a Biblioteca 

e outras obras, não tínhamos problemas nenhuns em seguir outro raciocínio. Se os terrenos para 

os Centros Educativos não estão candidatos a nenhum projecto de apoio, então estamos a favor 

que sejam rapidamente adquiridos para se avançar com estas obras. De resto estamos 

simplesmente a seguir as informações que o Senhor Presidente da Câmara nos deu, ou seja, que 

os projectos estão conseguidos e garantidos e vão ser candidatados em tempos imediatos e, 

portanto, tendo um prazo de um ano para isto não me parece que o nosso pedido não seja uma 

proposta razoável”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Terminadas as intervenções dos Membros da Assembleia o Presidente da Câmara 

Municipal, deu as seguintes informações :------------------------------------------------------------------------ 
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-------“Os programas comunitários, da forma como estão instituídos têm algumas nuances. Na 

contratualização nós temos um bolo de onze milhões de euros e candidatamo-nos àqueles 

projectos, dentro daqueles eixos. Se pretender substituir um projecto daqueles por outro posso 

fazê-lo. Temos aquele bolo que vai ser transferido para a Câmara e esta apresentou aqueles 

projectos e agora vão ser abertos concursos. Isto parece um bocadinho surrealista, mas é assim. 

Podia ser uma candidatura directa que depois ficaria fechada, mas não é assim que se passa.------ 

-------Agora há uma coisa que nós pretendemos. Queremos continuar a pagar aos nossos 

fornecedores da forma como estávamos a pagar mas não sabemos como vai ser a gestão deste 

quadro comunitário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Se eu disser que despendemos, até ao momento, na Biblioteca Municipal cerca de 

setecentos mil euros e recebemos de comparticipação cinco mil, vocês ficam admirados. O 

problema é este e nós avançamos com este dinheiro porque queremos responder aos 

compromissos da Câmara atempadamente. Depois podemos amortizar o dinheiro ou utilizamo-lo 

para outras obras, neste ponto não posso garantir que o possamos fazer, não sei se podemos 

fazer isto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Mas reparem, nós podíamos ter vindo aqui a esta assembleia e simplesmente pedir um 

empréstimo para apoio ao Plano de Actividades, não discriminando as obras. Mas nós 

discriminámos todas as obras porque são essenciais para o concelho, penso que ninguém põe 

isso em causa. Nós temos muitas obras comparticipadas que vão sendo sucessivamente 

apresentadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Se tivermos que amortizar, amortizamos, mas se pudermos utilizá-lo noutras obras também 

não vejo problemas desde que isto seja legal, evidentemente.----------------------------------------------- 

-----Com este empréstimo, destinado às grandes obras, ficamos com margem de manobra, para 

os pequenos projectos e para fazer obras nas freguesias. ---------------------------------------------------- 

-----Sobre os terrenos, estamos a seguir estritamente aquilo que foi acordado com os donos e 

estamos a pagar dentro dos prazos que nós acordámos com eles. Temos alguns para pagar de 

áreas bastante grandes.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Queria dizer também ao Senhor António Martins que nós não pagamos só o passivo, porque 

dois milhões de euros para terrenos é também o pagamento de activos para o futuro.------------------ 

-----Em relação à utilização do dinheiro, só tenho a dizer que estará sempre tudo descriminado 

nas contas da Câmara Municipal e só teremos que o gerir na mais estrita legalidade. Agora se 

vamos amortizar logo ou não, há aqui opiniões diversas, mas o dinheiro será sempre para os 
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projectos que Águeda precisa e vamos precisar de bastante dinheiro porque temos bastantes 

obras comparticipadas para alavancar.”------------------------------------------------------------------------------ 

---------Hilário Manuel Ferreira dos Santos------------------------------------------------------------------------ 

--------“Senhor Presidente fiquei com a ideia que apresenta a proposta deste empréstimo, elenca 

estas obras mas poderá utilizá-lo noutras obras. Perante isto eu vou abster-me pois parece-me 

que isso não é legal”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Presidente da Câmara Municipal ------------------------------------------------------------------------ 

----------“Aquilo que eu disse é que não sabemos se isso pode ser feito. Aliás a informação que 

tenho é que poderá ser feito. Mas é evidente que se não se puder fazer, não o vamos fazer e essa 

situação é logo detectada nas contas enviadas para o Tribunal de Contas. ------------------------------ 

----------Não havendo mais intervenções neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da 

Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia aprovou por maioria, com um 

voto contra e seis abstenções a proposta da Câmara Municipal para CONTRACÇÃO DE 

EMPRÉSTIMO, DE MÉDIO E LONGO PRAZO, NO VALOR DE 5.000.000,00 € , nos termos da 

proposta, e ao abrigo da  alínea d) do n°2 do artigo 53° e nos termos do n° 7 do mesmo artigo 53°, 

todos da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- 3.8  - Discussão e votação de proposta da Câmara Municipal referente aos Documentos de 

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTA DE GERÊNCIA DA 

CÂMARA, BEM COMO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

PATRIMONIAIS E RESPECTIVA AVALIAÇÃO, nos termos da proposta e ao abrigo da alínea c) 

do n° 2 do artigo 53° da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n° 5-

A/2002, de 11 de Janeiro; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos --------------------------------------------------------------------- 

--------“Em relação à prestação de contas, começo por, talvez, ajudar o Senhor Presidente da 

Câmara de como se pode fazer uma boa informação. Mais no final irei falar sobre um acordo 

transaccional entre a Câmara Municipal de Águeda e a SIMRIA no valor de um milhão e meio de 

euros, celebrado no dia 8 de Novembro de 2008 e que não tivemos conhecimento, nesta 

Assembleia Municipal. Isto são as informações que nós precisamos de saber em termos de 

município e, se me permitem, os senhores jornalistas também não estiveram com atenção ao 

Senhor Presidente na reunião de câmara porque não foi referido e, segundo o Senhor Presidente, 

a comunicação social dará todas as informações disponíveis.------------------------------------------------- 
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--------- Começando pela prestação de contas, como sabem foi uma batalha nossa e damos os 

parabéns ao Executivo pelo relatório, pela certificação, pela forma como as contas são 

apresentadas. Sempre nos debatemos por isso e o Executivo também, obviamente que sim. Aqui 

os louros são para todos e estamos muito satisfeitos por temos uma certificação de contas.--------- 

--------- Ora, porque o revisor de contas dá uma ênfase a este acordo transaccional, ficamos a 

tomar conhecimento dele. Caso contrário provavelmente essa informação não chegaria à 

Assembleia Municipal. Por isso temos que dar os parabéns ao nível da informação que temos.----- 

---------  Ao nível do relatório de gestão não temos nenhuma dúvida sobre isto.--------------------------- 

---------Sempre dissemos que tínhamos dúvidas em relação a um orçamento de quarenta milhões 

de euros. Temos dúvidas sobre um orçamento de quarenta e nove milhões de euros que é o que 

temos até hoje. Temos, também, dúvidas sobre um orçamento de cinquenta e sete milhões de 

euros que iremos discutir . -----------------------------------------------------------------------------------------------

---------Ao nível do investimento temos obviamente, também, muitas dúvidas pois efectivamente se 

num orçamento de quarenta milhões nós conseguimos um investimento de trinta e dois por cento 

em cinquenta e sete milhões, nem sei bem fazer as contas. Portanto, a Câmara Municipal  fez 

uma opção que foi reduzir o seu endividamento e, por isso não conseguia libertar mais meios para 

investimentos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Também sempre dissemos que é preciso procurar novos recursos e nos últimos dois anos 

as verbas que conseguimos dos fundos comunitários, foram de noventa mil euros e estes não 

existiam nem nos primeiros anos deste Executivo, nem durante os últimos anos do Executivo do 

PSD. Portanto, dois por cento do investimento provém dos fundos comunitários. Não há aqui 

nenhuma novidade, mas sem dinheiro não se fazem milagres. Tanto o PSD como o PS tiveram o 

o mesmo problema.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Tenho alguma dúvida neste resultado líquido positivo de um milhão e trezentos mil euros. 

Se retirarmos uma receita extraordinária por anulação de um passivo de um milhão e meio de 

euros o resultado passa a negativo, também tenho algumas dúvidas sobre isso.------------------------ 

---------Mas não há problema nenhum. As câmaras não foram feitas para dar lucro. Só estou a 

fazer algumas notas sobre este processo. Há uma redução de passivo, de uma forma mais 

acelerada no início do mandato, mas se analisarmos um gráfico de 2003 também já vinha a decair 

o passivo da Câmara, nomeadamente à banca.-------------------------------------------------------------------- 

---------Mas realmente os aspectos positivos devem ser realçados, sendo certo que no relatório a 

determinado momento também há uma certa demagogia, nomeadamente no que diz respeito ao 

consumo de combustíveis e ao investimento em terrenos.------------------------------------------------------ 
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---------Neste relatório faltam-nos aqui dois ou três dados essenciais: iniciámos o mandato com 

trezentos e seis funcionários, segundo auditoria feita pela Câmara Municipal. Mas, durante este 

mandato tivemos dois factos extraordinários: a incorporação de sessenta funcionários dos 

Serviços Municipalizados e recentemente mais cento e quarenta funcionários vindos do Ministério 

da Educação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Eu penso que um dos aspectos muito importantes neste relatório era fazer a extrapolação 

disto. O que era a Câmara Municipal antes e o que é depois, porque assim é impossível 

comparar. Eu conheço quer o revisor de contas, quer o consultor que são pessoas de grande 

tarimba, nem me acredito que não se tenham lembrado desse facto, pois são factos importantes 

para analisar o relatório. São mais importantes esses dados do que estar a perguntar quanto é 

que se investiu em terrenos e em combustíveis. Isto é demagogia, porque o que se poupou em 

combustíveis está relacionado com o investimento, é importante que não se esqueça que obras é 

que foram feitas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Era mais importante para nós sabermos porque razão é que os custos com o pessoal 

subiram trinta e quatro por cento. Nós pensamos que já sabemos, mas havia que comparar o 

efeito antes e o depois. Era importante também sabermos qual a actividade da Câmara; o número 

de licenças de utilização que a Câmara passou; o número de metros pavimentados que fizemos e 

o número de reparações feitas. É no relatório de actividades e prestação de contas que estes 

dados devem estar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Portanto a informação está boa, melhorou, tem que ser dito isso mas eu penso que 

havíamos que dar mais alguns dados, uma vez que, ocorreram dois factos extraordinários neste 

mandato, como já referi e que isto muda completamente a filosofia das contas, no meu ponto de 

vista. Em relação às contas não há muito mais a dizer. Em relação ao inventário, nós sabemos 

que é uma situação difícil e complicada. Há uma reserva do revisor. Não há qualquer tipo de 

problema, penso que o Senhor Presidente está a trabalhar nisso e temos que acelerar esse 

processo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------Existe, também, esta questão do acordo transaccional entre a SIMRIA e a Câmara 

Municipal. Eu quando vi o relatório, pedi informação sobre isto porque não tinha conhecimento e 

foi-me dada essa informação, mas tenho alguma dúvida sobre este processo. Isto está 

relacionado com uma dívida que a Câmara Municipal de Águeda, teoricamente, teria para com a 

SIMRIA e tem a ver com um processo que a auditoria pedida, e muito bem por este executivo, terá 

reconhecido que havia um conjunto de facturas por contabilizar, porque a Câmara de Águeda 

estava em litígio com a SIMRIA. Havia um conjunto de facturas que a Câmara Municipal entendia 
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que não devia pagar e que eram indevidas, na altura esta era uma guerra até do Dr. Pinto Galvão. 

Estas facturas estão relacionadas com um contrato existente entre a SIMRIA e os municípios 

aderentes, entre os quais a Câmara Municipal de Águeda, em que se estabelecia um conjunto de 

efluentes que estes teriam que entregar à SIMRIA. Mas nem a Câmara de Águeda nem as outras 

câmaras estavam a entregar a totalidade destes efluentes. A Câmara de Águeda reclamou 

sempre, e muito bem, o pagamento das referidas facturas porque ela tem que pagar os efluentes 

que são enviados para as estações de tratamento e não os que tinham sido estimados 

inicialmente, numa projecção. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Reclamou no tempo do Dr. Pinto Galvão e reclamou agora neste mandato e muito bem. 

Posteriormente os Municípios entram em acordo com a SIMRIA. Este acordo diz que  

efectivamente estes efluentes estavam facturados a mais e que  eram indevidos e passo a ler “ 

dos valores facturados a cada município até 31 de Dezembro de 2006 apenas se considera 

exigível nessa data o montante que resulta do produto do caudal efectivamente entregue pelo 

Município ao sistema pela respectiva tarifa em vigor”.---------------------------------------------------------- 

---------Portanto concordou-se que só era devido pagar o que se entregou e a seguir diz-se o 

seguinte  “o diferencial apurado resultante da diferença entre os valores facturados até 31 de 

Dezembro de 2006 e o montante exigível da alínea anterior, seria acrescido de juros contados a 

partir de 1 de Janeiro de 2007”.  Portanto a Câmara e a SIMRIA reconhecem que este diferencial 

entre o que foi entregue e o que foi facturado era devido e encontram uma forma de pagamento 

que é a seguinte: “seria submetido ao concedente para aprovação um estudo de viabilidade 

económica e financeira  que mediante proposta  do alargamento do prazo de concessão  e novo 

projecto tarifário demonstrasse a viabilidade da concessão e a respectiva remuneração accionista 

à luz deste acordo entre os accionistas, clientes e o primeiro outorgante”---------------------------------- 

------Conclusão : A SIMRIA diz que o estado deve fazer novo projecto tarifário mas não diz 

quando, nem quando a Câmara tem que pagar. No entanto refere também que serão distribuídos 

dividendos pelos accionistas, entre eles a Câmara Municipal de Águeda, mas também não diz 

quando. Nem sei se algum dia a SIMRIA poderá distribuir dividendos, uma vez que, esta não foi 

uma empresa feita para das lucros, e neste momento não tem nenhuns.--------------------------------- 

-------A Câmara contabiliza uma dívida de um milhão e meio de euros e agora anula essa divida 

por receitas futuras. Eu no meu entendimento tenho dúvidas sobre este processo porque entendo 

que esta dívida devia passar para um passivo de médio e longo prazo que depois deveria ser uma 

contrapartida de receita de médio e longo prazo. ---------------------------------------------------------------- 
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-------Se nós anularmos, neste momento, esta divida quando recebermos esses dividendos, se 

algum dia os recebermos, têm que ser contabilizados como receita.----------------------------------------- 

---------Acredito que tudo isto esteja correcto, mas penso que a Câmara devia trazer este processo 

à Assembleia, porque basicamente estamos a hipotecar futuras receitas do próprio Município.------ 

---------Eu penso que está correcto em termos de contrato, mas isto tem que ser discutido, isto é 

matéria de reflexão. Eu no lugar do Senhor Presidente tinha, também, assinado este contrato, 

mas tinha que garantir este tipo de informação e tinha que o discutir e o dar a conhecer à 

Assembleia Municipal. Eu só tive acesso a ele por via de certificação legal de contas que chama a 

atenção para ele.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Perante isto e porque tenho algumas dúvidas nesta matéria, vou abster-me. ”------------------- 

--------- Manuel Antunes de Almeida ------------------------------------------------------------------------------- 

---------“Eu não tenho nenhuma dúvida sobre esta matéria e vou explicá-la rapidamente. A criação 

da SIMRIA foi um negócio feito com as Águas de Portugal e com o governo português que se 

baseou em determinados tipo de parâmetros, que todos os municípios aderentes assumiram. 

Portanto esta sociedade é constituída com base em estudos feitos de efluente e estipularam o 

montante. E todos aceitaram, independentemente de saber se era esse o montante que era 

canalizado para as estações de tratamento. Mais tarde a SIMRIA, procurou junto dos concelhos 

aderentes ver se estes estavam a cumprir aquilo que tinham assumido. Mas nem sempre o que é 

assumido se cumpre. Esta não conseguia receber o dinheiro que contabilizava como débito dos 

Municípios, então tentou, junto das Águas de Portugal, uma solução que aqui foi apresentada. A 

SIMRIA deixa de exigir a dívida e diz que os municípios aderentes pagarão apenas o efluente que 

é medido nas estações e que lançaram. Fez-se o diferencial entre o efluente que lançaram e está 

contabilizado e o que não lançaram mas que assumiriam que pagariam. Esse diferencial fica 

numa conta cativa e essa dívida não será exigida. Nem o governo tomou uma atitude, nem as 

Águas de Portugal e entram em negociações que podem demorar anos a ser resolvidas e neste 

ponto estou de acordo com o Eng.º Hilário.-------------------------------------------------------------------------- 

---------Neste momento, eu penso que este acordo que o Senhor Presidente assinou, e bem, é um 

acordo que favorece as Câmaras aderentes. Porque o Governo e a SIMRIA, juntamente com as 

Águas de Portugal, que é o seu principal accionista, chegaram a acordo, em que estipularam que 

não iam exigir o pagamento dessa dívida “-------------------------------------------------------------------------- 

--------- Armando Alves Ferreira----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- “Eu vou reforçar aquilo que disse o Eng.º Antunes de Almeida porque aquilo que foi dito 

anteriormente eram tudo meias verdades para justificar uma abstenção. Quando se começa a 
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dizer que se conseguiu vencer essa batalha das contas certificadas através de revisores oficiais 

de contas, quando isto da certificação de contas foi uma imposição legal deste governo, isso é 

uma afirmação abusiva e demagogia pura. Depois dizer que a Câmara Municipal tinha que 

amortizar o dinheiro quando viessem as comparticipações do QREN, no empréstimo, isso deu-me 

vontade de rir. É o que se costuma dizer “bater no ceguinho”, porque antigamente é que o dinheiro 

vinha e ninguém sabia para onde ele ia. ----------------------------------------------------------------------------- 

------Os terrenos são uma coisa importante. Esta é a primeira zona industrial, que poderá ser 

classificada, o resto que temos são uns ajuntamentos de instalações industriais. ------------------------ 

-------Penso que também é disparatado dizer que se deveria colocar nos dados do relatório de 

prestação de contas o número de licenças passadas pela Câmara Municipal, com se ela fosse 

responsável pela emissão de licenças e logo neste contexto de economia em recessão. O sector 

da construção civil é uma área que está em crise, mas a Câmara Municipal não pode ser 

responsável por isso. Numa coisa ela é responsável, analisa os processos com uma rapidez que 

antes não havia, a quem solicitar a aprovação de projectos e licenciamentos----------------------------- 

---------Em relação ao inventário da Câmara tenho a dizer que a primeira vez que surgiu a 

apresentação de inventário foi na altura do Dr. Pinto Galvão e eu dei-lhe os parabéns por esse 

trabalho. Mas disse-lhe que vai demorar muitos anos até que o inventário esteja em condições e 

vai continuar a demorar muitos anos, apesar de muito trabalho que tem sido feito.---------------------- 

---------Relativamente à ênfase do acordo transaccional tenho a dizer que só se dá o ênfase num 

relatório oficial de contas quando é algo de importante e é algo que foi bem feito e bem decidido.--

---------Tal como disse Antunes Almeida foi uma decisão acertada da Câmara juntamente com as 

outras Câmaras. Outra coisa, um acordo transaccional é uma anulação de um passivo e em 

resultado extraordinário de exercício anterior. Isto é um proveito extraordinário, segundo os 

revisores oficiais de contas. Está muito bem feito em termos de normas contabilísticas. --------------- 

---------As expectativas de proveito, ou seja essa distribuição de dividendos não são consideradas 

em termos de balanço, segundo as normas contabilísticas europeias---------------------------------------- 

---------Senhor Eng.º Hilário se é isto que lhe dá dúvidas relativamente a votar favoravelmente as 

contas, penso que já o esclareci. Se vai abster-se, parece-me que deixa de ter razão. Tem todas 

as razões para votar favoravelmente as contas. Em primeiro lugar porque os princípios de 

certificação legal são impecáveis. Eu penso que lhe tirei as dúvidas que lhe restavam e por isso 

ao abster-se penso que será só porque este Executivo não é PSD. No meu entender estas contas 

deviam ser votadas com aclamação”.-------------------------------------------------------------------------------- 

-------António Manuel Fernandes Martins ----------------------------------------------------------------------- 
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-------“O que estamos a votar aqui é a legalidade das contas e eu não tenho dúvidas. Sendo elas 

duplamente certificadas, as contas estarão correctas ------------------------------------------------------------ 

------Também penso que este acordo transaccional foi uma coisa bem feita. Eu também apelava 

ao Eng.º Hilário para votar as contas a favor. O Senhor Presidente da Câmara pode fazer poucas 

coisas boas, mas esta foi bem feita. Nós vamos votar a favor dessas contas, como é evidente.”---- 

-------------Manuel Antunes de Almeida---------------------------------------------------------------------------- 

---------“O que eu quero dizer ao Eng.º Hilário é o seguinte: eu não disse que a divida não existe. A 

dívida existe e está contabilizada. O que eu disse é que a dívida é inexigível e a SIMRIA não diz 

qual é o prazo para a exigir. A SIMRIA o que quer é, pelo menos, receber o efluente que entra nas 

estações de tratamento por isso congelou essa divida que está cativa e está a negociar com o 

Governo e com as Águas de Portugal, em termos de futuro.”-------------------------------------------------- 

--------Terminadas as intervenções dos Membros da Assembleia o Presidente da Câmara 

Municipal, deu as seguintes informações :-------------------------------------------------------------------------- 

--------“Relativamente a este acordo transaccional, o Dr. Antunes de Almeida já explicou aqui o que 

se passa. Vou explicar muito sumariamente. Na realidade, o que acontecia é que eram debitados 

os consumos e o estimado, mas em relação ao estimado as câmaras municipais recusaram-se a 

pagar porque era incomportável para elas, e, como tal, foi feito um novo estudo de viabilidade 

económica e financeira que foi aprovado há pouco tempo, pelo Governo, e que prevê que isto seja 

pago para o ano 2020 ou 2030, mantendo-se as premissas todas.------------------------------------------- 

--------Mas há aqui um esclarecimento que eu queria dar é que o passivo que havia quando esta 

Câmara entrou não era este de um milhão e quinhentos mil, mas sim quinhentos e setenta e 

quatro mil, duzentos e setenta e três euros, ou seja o resto foi contraído já dentro da gestão desta 

Câmara. Portanto não estamos a deduzir um milhão e quinhentos mil ao passivo que 

encontramos, mas deduzimos sim quinhentos e poucos mil.-------------------------------------------------- 

--------- A forma de contabilização deste acordo transaccional não foi pacífico, porque os serviços 

entendiam que devia ir para uma determinada conta e os auditores referiram que devia de ir para 

outra, mas está de acordo com o que disseram os auditores.-------------------------------------------------- 

--------Aproveito também para saudar o Dr. Pinto Galvão, o Carlos Almeida e o Paulo Alves em 

Angola, que me disseram que estavam a acompanhar esta sessão através da Internet. As novas 

tecnologias servem para isso mesmo. Aproveito para saudar os três aguedenses, bem como 

todos os que nos estão a acompanhar.------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Mas voltando ao assunto deste acordo transaccional tenho a dizer que era preciso resolver 

esta questão para que os Municípios pagassem aquilo que mandam para tratar e posso-vos dizer 

que a Câmara de Águeda tem pago, assim como a generalidade das câmaras.-------------------------- 

--------O Senhor Engenheiro Hilário disse, ou eu percebi mal, que investir em terrenos é 

demagogia. Não é demagogia investir em terrenos, é construir futuro e perspectivar o futuro para 

o concelho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Sobre estas contas, fico muito contente pelos parabéns dados pelo Senhor Eng.º Hilário 

Santos e se precisarem de mais informação, obviamente estamos sempre disponíveis para a dar. 

--------Aquilo que eu entendo é que a Câmara é uma empresa de que vocês são o órgão mais 

próximo de gestão directa, mas eu tenho que prestar contas a todos os Munícipes e por isso as 

contas são abertas a toda a gente, não temos nada a esconder. --------------------------------------------- 

--------Não havendo mais intervenções neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Mesa 

colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia aprovou por maioria, com uma 

abstenção a proposta da Câmara Municipal referente aos documentos de PRESTAÇÃO DE 

CONTAS - RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTA DE GERÊNCIA DA CÂMARA, BEM 

COMO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E 

RESPECTIVA AVALIAÇÃO, nos termos da proposta e ao abrigo da alínea c) do n° 2 do artigo 

53° da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.9 - Discussão e votação de proposta da Câmara Municipal de REVISÃO DAS OPÇÕES DO 

PLANO E ORÇAMENTO, nos termos da proposta e ao abrigo da alínea b) do n° 2 do artigo 53° 

da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------Neste ponto o Presidente da Câmara Municipal, deu as seguintes informações :-------------- 

------“Esta alteração tem dois grandes objectivos: por um lado criar condições para que possamos 

avançar com obras numa escola, que não pensávamos avançar tão rapidamente e depois na área 

de saneamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Vocês sempre me ouviram dizer que o processo de negociação com a Associação Nacional 

de Municípios estava atrasado .Mas, agora, estamos a chegar a uma fase final de negociação e 

em princípio, a partir do próximo dia dezoito serão convidados a estarem presentes na reunião 

onde será apresentado o modelo  previsto para todos os municípios do CIRA – Comunidade 
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Intermunicipal da Região de Aveiro para se fazer uma Associação Inter-Municipal entre todos os 

municípios e a Águas de Portugal para se resolver a questão das águas e saneamento em toda a 

região e concelho. Nós esperámos por ir em grupo porque entendemos que é mais vantajoso para 

o concelho. Este investimento ronda entre vinte e três a vinte e quatro milhões de euros no 

concelho de Águeda. É o investimento mais forte em toda a comunidade e diz respeito à água e 

saneamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Esta empresa Intermunicipal vai alavancar todos estes projectos e vai candidatá-los a 

fundos comunitários. Nós vamos já avançar com eles, já que esta empresa toma conta desse 

pacote e com isso vamos ganhar tempo, porque se não o fizéssemos as obras que estamos a 

colocar em plano e orçamento só começariam daqui a um ano. Encontrámos a solução para 

resolver os problemas da água e do saneamento no concelho. Falta o problema da água da 

Redonda, mas estamos na fase final desse projecto. Até ao final do ano queremos deixar de estar 

com uma baixa taxa de serviço, no que diz respeito à água e saneamento em todo o concelho de 

Águeda.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Não havendo mais intervenções neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da 

Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia aprovou por maioria, com dois 

votos contra e uma abstenção a proposta da Câmara Municipal de REVISÃO DAS OPÇÕES DO 

PLANO E ORÇAMENTO, nos termos da proposta e ao abrigo da alínea b) do n° 2 do artigo 53° 

da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n° 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Após a votação deste ponto da ordem de Trabalhos, foi dada a palavra  a Hilário Santos 

pela sua declaração de voto:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------“É completamente irreal, tendo em conta que no ano de 2007 tivemos a execução de vinte e 

cinco milhões de euros no seu total. Entendemos que não é esta a forma de se fazer os 

orçamentos. Os orçamentos que nos são propostos, são um simples elencar de obras, e por isso, 

votámos contra no orçamento anterior e mantenho a minha posição neste processo. Não tendo 

nada contra as obras propostas, mas tenho sim contra a mentira `dos orçamentos a que nos 

propomos há muitos anos, não é só de agora.”--------------------------------------------------------------------- 

 



 

__________________________ 
Assembleia Municipal de Águeda 

Acta n.º 2 de 30 de Abril de 2009 

41

3.10 - Emissão de parecer sobre o Projecto de Lei n° 701/X - "ELEVAÇÃO DE VALONGO DO 

VOUGA À CATEGORIA DE VILA", para envio à Comissão Parlamentar de Poder Local, 

Ambiente e Ordenamento do Território - Sub Comissão para a criação de novos Municípios, 

Freguesias, Vilas e Cidades, nos termos da Lei 11/82, de 2 de Junho, com as alterações 

introduzidas pela Lei 8/93, de 5 de Março.-------------------------------------------------------------------------- 

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, foi dada a palavra aos Membros da Assembleia, 

tendo sido feitas as seguintes intervenções:------------------------------------------------------------------------ 

---------- José Carlos Raposo Marques Vidal--------------------------------------------------------------------- 

---------“Não tenho nada contra, sou totalmente a favor que os anseios das populações se 

concretizem. Aqui só se coloca um contra-senso total que nós não podemos deixar passar,  

porque o projecto-lei que os Senhores Deputados do PSD elaboraram, talvez pensando em época 

de eleições e ficava muito bem elevar uma terra a vila, colide com uma questão jurídica: não é 

possível elevar freguesias a vilas. Podem-se subir freguesias a concelhos mas são as povoações 

que sobem a vilas. Estas podem depois subir a cidades. Portanto, há aqui esta confusão jurídica e 

só por manifesto eleitoralismo fazem um projecto-lei totalmente irregular. Mas até me admira que 

tenha sido aceite pela Comissão de Ordenamento do Território, certamente só porque o 

Presidente da subcomissão é um deputado do PSD, mas isto não sei, é só uma insinuação 

directa. Este projecto-lei recebido numa Comissão era, logo à partida, recusado.------------------------ 

Os Senhores Deputados pedem em artigo único: “ a freguesia de Valongo do Vouga seja elevada 

à categoria de Vila”. Isto não existe em sítio nenhum da Europa. E de tal maneira não existe que o 

Senhor Membro da comissão emenda freguesia para povoação de Valongo de Vouga.----------------  

-------Mas desde que cumpra os requisitos e se é um anseio da população, tudo bem.----------------- 

-----O que nos pedem é para analisar um Projecto de Lei que não diz o mesmo que a Comissão 

de Ordenamento do Território e nós não poderemos votar uma coisa que não vem no Projecto Lei. 

Como é que vamos votar com base num documento que tem três contradições ? O projecto lei do 

PSD pede a elevação da freguesia de Valongo do Vouga a Vila; a Comissão de Ordenamento do 

Território diz só “a elevação de Valongo do Vouga à categoria de vila”.Portanto alterou o Projecto 

Lei e este é ilegal. Um terceiro ponto já fala na elevação da povoação de Valongo do Vouga a vila. 

Como é que vamos votar um documento que é irregular?------------------------------------------------------ 
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--------Logicamente que devemos aprovar desde que cumpra os requisitos legais, como aquela 

questão dos três mil eleitores em território contíguo. Juntando Aguieira, Valongo e Arrancada, ao 

considerá-los contíguos pode ser criada a Vila de Valongo do Vouga, desaparecendo a aldeia de 

Arrancada, a aldeia de Aguieira, e a aldeia de Valongo. Nesta situação pode ser criada  a vila de 

Valongo do Vouga. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Mas não se pode decidir numa Assembleia Municipal que tem uma responsabilidade 

administrativa, um documento contraditório. A minha proposta é que enderece ao Presidente da 

Subcomissão, o Deputado Ricardo Martins, como é que num documento se defendem três coisas 

diferentes.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Carlos Alberto Carneiro Pereira---------------------------------------------------------------------------- 

-------“É obvio que se torna confuso na maneira como o documento chegou às nossas mãos .Mas 

aqui não se trata do PSD ou do PS. Nós tivemos o cuidado ir ver outros exemplos de Projectos lei 

e são precisamente iguais. Temos o exemplo recente de Aguada de Cima que também foi enviado 

como “Freguesia de Aguada de Cima” e foi aprovado favoravelmente na Assembleia de 

Freguesia, na Junta de Freguesia e na Câmara Municipal. Portanto, até chegar à Assembleia da 

República foi aprovado em todos os órgãos como “Junta de Freguesia”. Depois na publicação 

aparece já “povoação de Aguada de Cima”. Portanto, no Diário da República consta “elevada a 

povoação de Aguada de Cima à categoria de Vila”.--------------------------------------------------------------- 

-------------Manuel Antunes de Almeida------------------------------------------------------------------------------ 

---------“Dou parte da razão ao Marques Vidal, mas não nos devemos perder em guerrinhas de 

coisas superficiais. É evidente que não há nenhuma freguesia elevada a vila, isto é uma 

incongruência brutal, tem que ser uma povoação. Tem que ser uma freguesia com um lugar 

destacado para ser vila , porque é um local, uma povoação, que se vai elevar a Vila. ----------------- 

------Mas o facto de haver aqui incongruências ou três terminologias utilizadas que não estão em 

consonância, não quer dizer que não saibamos distinguir. Nós poderemos perfeitamente aqui 

tomar uma posição e decidir que a povoação de Valongo do Vouga é elevada a Vila.------------------ 

-------Se cumpre ou não determinados requisitos é outra questão. Permitam-me que diga que em 

Portugal nada se cumpre. Por vezes não cumprem os requisitos e são elevadas na mesma. É o 

país que nós temos. Por isso gostava de dizer, para tornar o tempo útil e eficiente que não 

devemos perder tempo em questões inúteis, e que devemos votar favoravelmente a elevação da 

Povoação de Valongo do Vouga a vila.”----------------------------------------------------------------------------- 

--------- Armando Alves Ferreira----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- “Deixem-me só começar por dizer que não há a menor dúvida que quando há ilegalidades 

que foram cometidas por elementos destes órgãos e que foram absolvidos, tudo é possível --------- 

---------O Partido Socialista vai votar favoravelmente a elevação de Valongo do Vouga à categoria 

de vila mesmo que seja contrário àquilo que está estipulado legalmente. Só há coisas que eu não 

compreendo, há dezasseis anos Orlando Cruz pediu a elevação de Arrancada a vila e foi 

chumbado. Há uma incongruência quando a Arrancada tem muito mais, sob o ponto de vista de 

infra-estruturas, .------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Sob o ponto de vista legal deveria ser uma povoação e não uma freguesia, mas que 

também fique definido uma coisa: se pactuarmos com irregularidades, também somos 

responsáveis e depois mais tarde não temos moral para nos penitenciarmos. O partido socialista 

vota favoravelmente mas com esta ressalva”.----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- José Carlos Raposo Marques Vidal---------------------------------------------------------------------

----------“ O partido socialista decide a sua votação favorável, desde que o exposto no comunicado 

da Comissão do poder local seja apoiada nas normativas legais, portanto desde que cumpra com 

os requisitos legais. Apoiamos por uma questão de corresponder aos anseios da população, mas 

que seja enviado no parecer ao presidente da subcomissão de Ordenamento do Território como é 

que deixa passar um documento com irregularidades. Penso que o Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal devia referir à Comissão de Ordenamento do Território que houve dúvidas 

sobre um documento que tem três posições diferenciadas. ---------------------------------------------------- 

-------Presidente da Assembleia Municipal------------------------------------------------------------------------  

---------“Não é preciso ser jurista para ver que há aqui uma incongruência de linguagem, mas tive o 

cuidado de ligar para a Assembleia da República e falar com este presidente da subcomissão e de 

falar com um técnico de logística que vão corrigir os textos. Não podem sair leis com 

incongruência e não passa pela cabeça de ninguém , tal como me respondeu um assessor da 

Assembleia da República, que vá sair publicado a elevação de uma freguesia a vila. O que vai sair 

publicado é a elevação da povoação de Valongo do Vouga à categoria de Vila, tal como 

aconteceu com Aguada de Cima.------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Nós ou somos favoráveis a isso ou não. Eu penso que dávamos aqui uma demonstração 

de grande unidade para com a freguesia de Valongo do Vouga, independentemente de quem 

apresente os projectos, porque temos que acabar com a ideia de que a política tem que se feita 

por algum padroeiro, alguém tem que ser dono de uma ideia.-------------------------------------------------- 
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----------Noutras freguesias o esquema tem sido sempre o mesmo, porque é preciso reunir uma 

série de elementos que doutra forma não é possível reunir, nomeadamente o nº de eleitores. Não 

há aldeias ou locais que reúnam as condições para serem elevadas à categoria de vilas e, 

portanto, tem que ser através desta forma . Por outro lado um projecto Lei é sempre submetido à 

correcção logística. Portanto, não é este texto que foi apresentado que vai sair no Diário da 

República. No artigo único vai aparecer “promove a elevação da povoação à categoria de vila”.---- 

---------Não havendo mais intervenções neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Presidente da 

Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia aprovou por unanimidade o 

parecer favorável ao Projecto de Lei n° 701/X - "ELEVAÇÃO DE VALONGO DO VOUGA À 

CATEGORIA DE VILA", para envio à Comissão Parlamentar de Poder Local, Ambiente e 

Ordenamento do Território - Sub Comissão para a criação de novos Municípios, Freguesias, Vilas 

e Cidades, nos termos da Lei 11/82, de 2 de Junho, com as alterações introduzidas pela Lei 8/93, 

de 5 de Março.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----Uma vez esgotados os pontos da Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia declarou aberto o período destinado à intervenção do público presente, tendo sido 

feitas a seguintes intervenções: --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------António Martins Rachinhas-----------------------------------------------------------  

--------- “ Sou de Valongo do Vouga e há quinze anos que não venho a esta tribuna, por isso já 

estou um bocadinho destreinado. Eu gostaria de responder a algumas dúvidas que foram aqui 

levantadas. Quando há vinte e um ano a povoação de Arrancada foi proposta a vila, eu fazia parte 

da Assembleia Municipal, e a proposta não foi chumbada como se disse. A proposta foi feita pelo 

Partido Socialista e foi retirada pelo Partido Socialista. E passo a ler a minha intervenção:------------ 

---------“O parecer favorável para aprovação de Valongo do Vouga à categoria de vila, tem para 

nós valonguenses um significado de extrema importância. Efectivamente foi uma pena que há 

onze anos atrás aquando da elevação da freguesia de Aguada de Cima à categoria de vila, a 

freguesia de Valongo do Vouga tivesse sido esquecida.-------------------------------------------------------- 

---------Valongo do Vouga nunca pode ficar atrás das outras freguesias do concelho, pois pelo 

contrário merece, por direito próprio e no contexto concelhio, andar sempre na linha da frente. Na 

realidade não fazia qualquer sentido que sendo Valongo do Vouga a maior freguesia do concelho, 

com mais população, exceptuando a sede, e com tantos ou mais equipamentos do que qualquer 
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outra, não enfileirasse ao lado das freguesias de Fermentelos, Trofa e Aguada de Cima, todas 

elas com uma vila. Veio assim fazer-se justiça e colocar-se Valongo do Vouga no seu devido 

lugar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------O recenseamento eleitoral veio provar que, no último ano Valongo do Vouga passou de 

4260 eleitores para 4522, ou seja, um acréscimo de mais de seis por cento, o que não é normal 

nos tempos que correm e ultrapassa todas as previsões de crescimento demográfico. --------------- 

---------Isso equivale a dizer que a freguesia de Valongo do Vouga, tem agora mais de cinquenta 

por cento acima do número mínimo de eleitores exigidos pela Lei nº11/82, para ser elevada a Vila. 

Esperamos agora que os pareceres favoráveis, dados a este projecto de lei, tanto pela Junta e 

Assembleia de Freguesia de Valongo do Vouga, como também pela Câmara e Assembleia 

Municipal de Águeda, sejam rapidamente analisados pela Assembleia da Republica, e que este 

órgão de soberania num curto espaço de tempo proceda à votação e aprovação do projecto de lei 

número 701/X, a fim de que os aguedenses em geral e os valonguenses em particular, possam 

festejar a elevação da freguesia de Valongo do Vouga à categoria de vila.”-------------------------------- 

--------------------------------Victor Gomes ----------------------------------------------------------------------------- 

-----------“Gostaria de fazer uma pergunta ao Senhor Presidente da Câmara Municipal sobre a 

Escola Fernando Caldeira. Nesta assembleia foi aprovada há uns tempos atrás uma Carta 

Educativa. que há poucos dias foi subvertida aquando da apresentação, pela Senhora Ministra da 

Educação, da inauguração de uma biblioteca que vai agora abaixo. Do projecto proposto pelo 

Ministério da Educação é indicado uma população de oitocentos alunos para aquela escola, 

quando as orientações nacionais e internacionais são de quatrocentos alunos. Assim faço duas 

questões:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. A carta educativa foi subvertida pela Senhora Ministra?------------------------------------------- 

2. Vamos efectivamente encaixotar oitocentas crianças naquele local, num edifício de dois 

andares, quando tínhamos decidido nesta assembleia e no concelho Municipal de 

Educação outra orientação?” --------------------------------------------------------------------------------- 

------Senhor Presidente da Câmara Municipal-------------------------------------------------------- 

------“Aquele projecto está a ser acompanhado pelo Ministério da Educação. Há tantas escolas 

com alunos em dois pisos. Qual é o problema de ser naquela escola? Onde é que está a 

obrigatoriedade de ser um piso só? Aquilo que lhe posso dizer sobre aquele projecto é que está a 

ser acompanhado pelo Ministério da Educação e que me dizem que é dos melhores projectos ao 

nível do País.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------Há uma janela de oportunidade para se fazer uma nova escola. A única coisa que fica 

naquela escola é um pavilhão desportivo que vai ser melhorado e que vai ter um ginásio que será 

utilizado pela comunidade fora das horas lectivas e tem espaços próprios para 1.º, 2.º e 3.º ciclo--- 

--------Este projecto cumpre todas as normas de espaços para alunos. Se houver uma norma que 

não seja cumprida, a qualquer nível, queira fazer o favor de o dizer porque nós de imediato 

faremos essa correcção. Isto não pode ser só dizer. É necessário prová-lo, por isso agradeço que 

me faça chegar essa situação.”----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------- De seguida, o Secretário da Mesa procedeu à leitura da Minuta da Acta desta 

Sessão, que posta a votação pelo Presidente da Mesa, foi aprovada por unanimidade. ---------------  

------Por último, o Senhor Presidente da Mesa deu por encerrada esta Sessão da Assembleia 

Municipal, da qual, para constatar, se lavrou a presente Acta, que vai ser assinada pelo 

Presidente e primeiro Secretário de Mesa.--------------------------------------------------------------------------- 


