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                                                         ACTA DA TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  

                                   DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA,  

DE 27 DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E NOVE 

 

 

 

 

 

------ Aos vinte e sete dias do mês de Novembro de dois mil e nove, no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho do Município, realizou-se a Terceira Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 

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

------ Ponto Um – Eleição de Comissão para proceder à Revisão do Regimento da Assembleia 

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

------ Ponto Dois – Eleição de Presidente de Junta de Freguesia para Representar a Assembleia 

Municipal no XVIII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses; ----------------------

------ Ponto Três – Eleição de Membros da Assembleia Municipal de Águeda para Representar o 

Município na CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro – Baixo Vouga; -------------------

------ Ponto Quatro – Discussão e Votação de Proposta da Câmara Municipal, para aprovação da Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem, para o ano de 2010; --------------------------------------------------------------

------ Ponto Cinco – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal, para aprovação das Taxas 

do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), para o ano de 2010; ----------------------------------------------------

------ Ponto Seis – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal, para aprovação da 

Majoração da Taxa do IMI, para o ano de 2010, aplicável a Prédios Degradados; -------------------------------

------ Ponto Sete – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal, para aprovação da Derrama 

sobre o Lucro Tributável e Não Isento Sujeito a IRC. ------------------------------------------------------------------

------ A Sessão foi presidida pelo Senhor ANTÓNIO CELESTINO PEREIRA DE ALMEIDA, Presidente da 

Mesa da Assembleia Municipal e Secretariada pelas Senhoras Marlene Domingues Gaio e Carla Eliana 

da Costa Tavares. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Tendo sido constituída a Mesa e verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente da Mesa  
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da Assembleia Municipal, declarou aberta a Sessão Extraordinária pelas vinte e uma horas, usando da 

palavra para saudar os presentes, nos seguintes termos: -----------------------------------------------------------------

------“Quero dirigir-me, formalmente, aos Senhores Membros Eleitos; aos Senhores Presidentes das Jun- 

tas de Freguesia;  ao Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal  de Águeda;  aos  Excelentíssimos 

Senhores Vereadores e Caras Colegas de Mesa. ---------------------------------------------------------------------------

------ Cumprimento a todos, especialmente, no início desta Legislatura, para desejar felicidades no 

exercício das competências atribuídas a cada um. --------------------------------------------------------------------------

------ Cumprimento também o Público e a Comunicação Social pela sua presença”. ------------------------------

------ À Sessão Extraordinária compareceram os seguintes Membros da Assembleia Municipal: ---- 

------ António Celestino Pereira de Almeida - PS; ----------------------------------------------------------------------------

------ Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva - PSD; -----------------------------------------------------------------------

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

------ Manuel Antunes de Almeida - PSD; --------------------------------------------------------------------------------------

------ Margarida Nogueira Brenha -  PS; ----------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ Daniela Carina Alves Mendes – PS; --------------------------------------------------------------------------------------

------ Joana Cristina Correia dos Santos - PSD; ------------------------------------------------------------------------------

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

-------Tiago André da Costa Soares - PS; --------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------ Elisa Maria Pires de Almeida - PS; ----------------------------------------------------------------------------------------

------ António Manuel de Almeida Tondela - PSD; ----------------------------------------------------------------------------

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

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

------- José Manuel Gomes de Oliveira - PSD; --------------------------------------------------------------------------------

------ Alexandre Pires Duarte - PS; -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eunice Pereira dos Santos Neto – CDS-PP; ---------------------------------------------------------------------------

------ Compareceram igualmente à Sessão os seguintes Presidentes de Junta de Freguesia (PJF): --

------ António Farias dos Santos – PSD – PFJ de Agadão; ----------------------------------------------------------------

------ Rui Pedro Pinho Carvalho – II–Ind. – PFJ de Aguada de Baixo; --------------------------------------------------

------ Heitor Pereira Abrantes Garruço – PSD – PFJ de Aguada de Cima; -------------------------------------------- 
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------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara – PS – PFJ de Águeda; --------------------------------------------

------ Wilson José de Oliveira Dias Gaio – PSD - PFJ de Barrô; ----------------------------------------------------------

------ Vasco Miguel Rodrigues Oliveira – PSD - PFJ de Belazaima-do-Chão; ---------------------------------------- 

------ Jorge da Silva Mendes – PS - PFJ da Borralha; ----------------------------------------------------------------------- 

------ Victor Manuel Abrantes Silva – PSD - PFJ de Castanheira do Vouga; ------------------------------------------

------ Manuel de Almeida Campos - VI-Ind. - PFJ de Espinhel; -----------------------------------------------------------

------ Carlos Guilherme da Silva Nolasco – PSD - PFJ de Fermentelos; -----------------------------------------------

------- Alcides de Jesus – PSD - PFJ de Lamas do Vouga; ----------------------------------------------------------------

------ Pedro Daniel Henrique Rodrigues – Plenário - PFJ de Macieira de Alcoba; -----------------------------------

------ Armando Paulo Almeida Galhano – PSD - PFJ de Macinhata do Vouga; --------------------------------------

------ Fernando Tavares Pires – PSD - PFJ de Óis da Ribeira; -----------------------------------------------------------

------ Pedro António Machado Vidal – CDS-PP - PFJ do Préstimo; ------------------------------------------------------

------ Pedro Alexandre Almeida Gomes – PSD - PFJ de Recardães; ---------------------------------------------------  

------ Manuel de Oliveira Duarte – CDS-PP - PFJ de Segadães; ---------------------------------------------------------

------ Mário Ramos Martins – PS - PFJ de Travassô; ------------------------------------------------------------------------

------ Carlos Alberto Ferreira da Silva – CDS-PP - PFJ de Trofa; --------------------------------------------------------

------ Carlos Alberto Carneiro Pereira – PSD - PFJ de Valongo do Vouga. --------------------------------------------

------ Da Câmara Municipal de Águeda estiverem presentes os seguinte Membros: -------------------------

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

------ Jorge Henrique Fernandes Almeida – PS – Vereador e Vice-Presidente; --------------------------------------

------ Manuel Correia Marques – PSD - Vereador; ---------------------------------------------------------------------------

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

------ Carla Jacinta Garruço de Almeida – PSD - Vereadora; --------------------------------------------------------------

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

------ Brito António Rodrigues Salvador – PSD - Vereador. ---------------------------------------------------------------- 

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

------ O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia deu início aos trabalhos com a leitura da 

correspondência a si dirigida por “Daniela Alexandra Pereira Herculano”: ----------------------------------------

------ "Eu, Daniela Alexandra Pereira Herculano, portadora do Cartão de Cidadão número 11655875, eleita 

pelo Partido Socialista para a Assembleia Municipal de Águeda, venho, ao abrigo dos direitos que me são 

conferidos pela Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5 – 

A/2002, de 11 de Janeiro, no artigo 76º, nos termos 1 e 2, apresentar a renúncia ao mandato. ----------------

------ De acordo com os termos 3 e 4 do mesmo artigo, solicito a substituição da minha pessoa no referido  
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Órgão.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Feita a leitura da comunicação de Renúncia ao Mandato apresentado por Daniela Alexandra 

Pereira Herculano e,  estando  presente  o  Membro  seguinte  da  respectiva Lista Eleitoral  -  Francisco  

Rogério Martinho Estrela, passou-se, de imediato, à sua substituição, depois de ter sido feita a aferição  

da sua identidade e legitimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De imediato, passou a ler as listas apresentadas pelo Grupo Municipal do PS e pelo Grupo Municipal 

do CDS-PP, para a Constituição dos Representantes dos Grupos Municipais, de acordo com o artigo 46º-

B, 1º e 2º, da Lei Nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5 – A/2002, 

de 11 de Janeiro, a saber: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ REPRESENTENTES DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA: -------------------------------

------ Carlos Alberto Baptista Guerra, Líder Parlamentar; ------------------------------------------------------------------

------ António Celestino Pereira de Almeida; ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ Margarida Nogueira Brenha; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Daniela Carina Alves Mendes; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Tiago André da Costa Soares; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Manuel Augusto Almeida Farias; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Elisa Maria Pires de Almeida; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ Alexandre Pires Duarte; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Francisco Rogério Martinho Estrela; -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ Jorge da Silva Mendes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Mário Ramos Martins; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ REPRESENTENTES DO GRUPO MUNICIPAL DO CDS-PP: ----------------------------------------------------

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

------ Eunice Pereira dos Santos Neto; ------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Pedro António Machado Vidal - Presidente da Junta de Freguesia do Préstimo; ---------------------------- 

------ Manuel Oliveira Duarte – Presidente da Junta de Freguesia de Segadães; ----------------------------------- 

------ Carlos Alberto Ferreira da Silva – Presidente da Junta de Freguesia da Trofa. ------------------------------- 

--------------------------------------------------------- ACTA EM MINUTA --------------------------------------------------------- 

------ De seguida, foi solicitado pelo Presidente da Câmara Municipal, que seja elaborada uma Acta em 

Minuta e aprovada no final da Sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Dando cumprimento ao solicitado, o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, colocou a 

votação a proposta de Aprovação da Acta em Minuta, tendo-se verificado que a Assembleia, por 

unanimidade, deliberou aprovar a proposta. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

------ Seguidamente, o Presidente da Mesa da Assembleia, deu início ao Período da Ordem do Dia, no 

âmbito do qual se passou à análise dos assuntos agendados para esta Sessão: ----------------------------------

------ Ponto Um – “Eleição de Comissão para Proceder à Revisão do Regimento da Assembleia 

Municipal de Águeda”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Tendo sido apresentada à Mesa da Assembleia, uma única Proposta de Comissão de Revisão do 

Regimento da Assembleia Municipal de Águeda, a segunda Secretária, procedeu à sua leitura, conforme 

a seguir transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “A proposta para composição da Comissão para a Revisão do Regimento da Assembleia 

Municipal de Águeda, é composta por: ---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

------ Rui Pedro Pinho Carvalho – II–Ind.; --------------------------------------------------------------------------------------

------ Não tendo havido qualquer pedido de intervenção relativamente à Proposta apresentada, o Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia, tendo designado a proposta apresentada por Lista A, passou, 

desde logo, à sua votação, por escrutínio secreto, tendo a mesma sido aprovada, por maioria, com trinta e 

dois votos a favor e sete votos em branco. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Ponto 2 – “Eleição de Presidente de Junta de Freguesia para Representar a Assembleia 

Municipal no XVIII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses”; ---------------------

------ Neste ponto da Ordem do Dia, o Senhor Presidente Mesa da Assembleia prestou o seguinte 

esclarecimento: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Este ponto refere-se a uma solicitação do Secretário-Geral da ANMP relativa à necessidade de 

proceder-se à Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia e seu substituto, também Presidente de 

Junta, para a representação no XVIII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a 

realizar nos dias quatro e cinco de Dezembro, no Pavilhão Multiusos em Viseu. -----------------------------------

------ Por isso, está à disposição dos Membros desta Assembleia a possibilidade de apresentação de 

candidaturas para posterior votação”. -------------------------------------------------------------------------------------------

------ Para  uma  primeira  intervenção  sobre  o ponto  em  discussão,  o  Senhor  Presidente  da Mesa da  
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Assembleia Municipal concedeu a palavra ao Senhor Membro António Manuel Fernandes Martins 

(CDS-PP), a qual a seguir se transcreve na íntegra: ------------------------------------------------------------------------

------ “Senhor Presidente,  nos últimos quatro anos,  por uma questão de bom relacionamento  e são paro-  

quianismo, os Partidos desta Assembleia decidiram que deveriam fazer rotatividade nos Representantes 

a enviar aos Congressos da Associação Nacional de Municípios Portugueses e, portanto, assim foi feito: 

foram aos Congressos representantes de todos os Partidos Políticos. ------------------------------------------------

------ Antes de começar esta Assembleia, entendemos, entre todos, que deveríamos proceder da mesma 

forma e fazer rotatividade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Fizemos uma votação rápida, entre todos, e tenho aqui uma proposta para apresentar ao Senhor 

Presidente da Mesa, que resumiria desta forma: ----------------------------------------------------------------------------

------ Foi entendido que este ano seria o CDS-PP a mandar o seu Representante; no próximo ano serão 

os Independentes que decidirão quem é que vai de entre eles; em 2011 será o PS a nomear e em 2012 

será o PSD.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Os Partidos Políticos que, para cada ano, ficam responsabilizados, nomearão dois dos seus 

elementos que irão propor ao Senhor Presidente para serem os Representantes. ---------------------------------

------ Se for entendido que esta situação está correcta, e eu penso que sim, de acordo com todos os 

Partidos Políticos, o Senhor Presidente colocará à consideração”. ----------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções para intervir acerca desta proposta, o Presidente da Mesa da 

Assembleia colocou-a à votação, tendo-se verificado que a Assembleia, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a Proposta apresentada pelo CDS-PP, sendo designado Eleito o Presidente da Junta de 

Freguesia da Trofa, Carlos Alberto Ferreira da Silva, como Representante da Assembleia Municipal de 

Águeda no XVIII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, e no seu impedimento, 

Pedro Machado Vidal, como suplente. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Ponto 3 – “Eleição de Membros da Assembleia Municipal de Águeda para Representar o 

Município na CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro – Baixo Vouga”; ------------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia usou da palavra para proceder à 

introdução do ponto em discussão, conforme se transcreve na íntegra: ----------------------------------------------- 

------ “De acordo com os Estatutos da Associação Intermunicipal, especialmente no seu artigo 11º, diz o 

seguinte: “A Assembleia Intermunicipal é o Órgão Deliberativo da CIRA; a Assembleia Intermunicipal é 

constituída por Membros da Assembleia Municipal eleitos de forma proporcional, nos seguintes termos: 

Três Representantes nos Municípios até dez mil eleitores; Cinco Representantes nos Municípios entre 

dez mil e um e cinquenta mil eleitores; Sete Representantes nos Municípios de cinquenta mil e um a cem 

mil eleitores e Nove Representantes nos Municípios com mais de cem mil eleitores”. ---------------------------- 
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------ Para Águeda, então, que estamos integrados na alínea b), do Artigo 11º dos Estatutos, terão de ser 

indicados Cinco Representantes, porque o Concelho de Águeda tem entre dez mil e um e cinquenta mil 

eleitores. E diz o número três dos Estatutos: “A eleição ocorre em cada Assembleia Municipal pelo colégio  

eleitoral constituído pelo conjunto dos Membros da Assembleia Municipal eleitos directamente, mediante  

a apresentação de listas que não podem ter um número de candidatos superior ao previsto no número 

anterior. Os mandatos são atribuídos em cada Assembleia Municipal, segundo o sistema da 

representação proporcional e o método da média mais alta de Hontd”. -----------------------------------------------

------ De seguida, foi apresentada à Mesa da Assembleia uma única Proposta de Lista para Representar 

o Município na CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro – Baixo Vouga , tendo sido 

designada por Lista A, com o seguinte teor: -----------------------------------------------------------------------------------

------ “Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, vimos por este meio apresentar a Lista 

de Representantes desta Assembleia na Assembleia Intermunicipal da CIRA da Região de Aveiro – Baixo 

Vouga : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Carlos Alberto Baptista Guerra (PS); ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Manuel Augusto de Almeida Farias (PS); ------------------------------------------------------------------------------- 

------ José Carlos Raposo Marques Vidal (PS); ------------------------------------------------------------------------------- 

------ Paulo Manuel Matos Soares (PSD); -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Manuel Antunes de Almeida (PSD)”. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Não tendo havido qualquer pedido de intervenção relativamente à Proposta apresentada, o Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia, passou, desde logo, à votação da Proposta designada por Lista A, 

por escrutínio secreto, em que só os Membros Eleitos têm direito a voto, tendo a mesma sido aprovada, 

por maioria, com dezanove votos a favor e um voto nulo, sendo designados Eleitos para Representar o 

Município na CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro – Baixo Vouga, os seguintes 

Membros da Assembleia Municipal: ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Carlos Alberto Baptista Guerra (PS); -------------------------------------------------------------------------------------

------ Manuel Augusto de Almeida Farias (PS); ------------------------------------------------------------------------------- 

------ José Carlos Raposo Marques Vidal (PS); ------------------------------------------------------------------------------- 

------ Paulo Manuel Matos Soares (PSD); -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Manuel Antunes de Almeida (PSD). -------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto 4 – “Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda, para aprovação 

da Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2010”; -------------------------------------------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal  para  proceder  à  introdução  do  ponto  em  discussão,  conforme  se  transcreve  na  
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íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Senhores Membros da Assembleia, Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, Público e 

também quem  nos está a ouvir por esse  mundo fora,  porque habitualmente e,  na  última Assembleia do  

passado  mandato,  tínhamos pessoas  a  acompanhar-nos  em quase todos os continentes,  sendo muito  

bom que assim aconteça, porque significa que temos gente por lá que gosta de saber o que se passa nas 

nossas e suas terras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Relativamente à Taxa Municipal de Direitos de Passagem, trata-se de uma taxa que vem sendo 

aplicada ao longo dos anos, está prevista na Lei e, não sendo uma taxa muito significativa, mas que visa 

que as Operadoras de Telecomunicações paguem alguma coisa pela utilização do espaço público no 

nosso Concelho e, mais uma vez, aquilo que nós vimos propor é que essa taxa seja aplicada de novo 

este ano no nosso Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois, se pretenderem mais explicações, com certeza que estarei disponível para isso. Muito 

obrigado”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Decorrida a introdução feita pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, o Senhor Presidente da 

Mesa da Assembleia, cedeu a palavra aos Senhores Membros da Assembleia Municipal, tendo sido 

feitas as intervenções que a seguir se transcrevem na íntegra: ----------------------------------------------------------

------ Nair Barreto de Carvalho Alves da Silva (PSD): -------------------------------------------------------------------

------ “Eu vou fazer apenas uma pequena referência em relação a este imposto, porque geralmente não 

lhe ligamos muita importância e, afinal, quem paga somos nós, sem nos apercebermos muitas vezes. -----

------ Sendo uma das atribuições do Município a fixação, isenção e redução das taxas, decorre do 

disposto na alínea a) do nº 2 do artigo 106, da Lei nº 5/2004, de 10 de Fevereiro, que a fixação da taxa 

municipal de direitos de passagem é determinada com base na aplicação de um percentual sobre cada 

factura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis 

ao público, em local fixo, para todos os clientes finais do correspondente Município; estabelecendo a 

alínea b) do mesmo artigo, que aquele percentual deverá ser anualmente aprovado pelo Município até ao 

final do mês de Dezembro do ano anterior à sua vigência e não poderá ultrapassar vinte e cinco por 

cento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Vem o proposto que a fixação da Taxa Municipal de Direito de Passagem de para o ano de dois mill 

e dez  fosse de zero vírgula vinte e cinco, portanto, vinte e cinco por cento. -----------------------------------------

------ Não concordo com este valor nem com esta taxa; devíamos aprovar uma Moção para reclamar junto 

da Assembleia da República e da Autoridade Nacional da Comunicação – ANACOM, uma alteração da 

Lei nº 5/2004, de 10 de Fevereiro, no que diz respeito ao regime Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não  concordo  com  a cobrança  directa  aos consumidores  da Taxa  Municipal  sobre  Direitos  de  
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Passagem; estes encargos deviam ser suportados pelas Operadoras das Telecomunicações; depois esta 

taxa devia ser paga directamente pelas empresas e não pelos consumidores; parece até que há  

empresas que não efectuam o respectivo pagamento aos Municípios. ------------------------------------------------ 

------ Esta taxa traduz-se na aplicação de um valor percentual sobre cada factura emitida pelas empresas 

de comunicações. As empresas em causa apresentam lucros fabulosos e muito avultados, e nem sempre 

se verifica a transferência para os Municípios da totalidade dos valores cobrados aos consumidores, sem 

que o incumprimento seja sancionado. Esta taxa repercute, directamente sobre os consumidores, 

encargos que deveriam ser suportados pelas Operadoras das Comunicações. ------------------------------------

------ Senhor Presidente, poderá informar esta Assembleia do valor exacto que as Operadoras estão a 

entregar ao Município por conta da Taxa Municipal de Direitos de Passagem? Muito obrigada”. --------------

------ Terminada a intervenção anterior, o Senhor Presidente da Assembleia deu a palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal para responder aos intervenientes, tendo completado a intervenção 

que se passa a transcrever na íntegra: -----------------------------------------------------------------------------------------

------ “Segundo os dados que eu tenho em dois mil e oito, só a Cabo Visão pagou o valor de  quatro mil, 

oitocentos e dez euros e vinte e dois cêntimos; em dois mil e nove a Cabo Visão pagou também o valor 

de três mil, cento e doze euros e dezassete cêntimos; a Portugal Telecom pagou nove mil, trezentos e 

oitenta e oito euros e dezasseis cêntimos e a TMN pagou quinhentos e quarenta e nove euros. O 

somatório é de treze mil, quarenta e nove euros e trinta e três cêntimos ”. -------------------------------------------

------ Ouvidas as explicações do Senhor Presidente da Câmara Municipal, foram feitas, ainda, as 

intervenções dos Senhores Membros da Assembleia, que a seguir se transcrevem na íntegra: -------------

------ António Manuel Fernandes Martins (CDS-PP): --------------------------------------------------------------------

------ “Senhor Presidente, eu peço desculpa à Assembleia de vir maçar de novo sobre este assunto mas, 

aliás, era a mesma pergunta que ia fazer ao Senhor Presidente da Câmara, porque já lha fiz aqui de cima 

e ele, na altura, não me soube responder e agora já me deu os valores. Mas, entretanto, não sabe, de 

certeza absoluta, se aquilo que lhe estão a pagar se corresponde rigorosamente àquilo que é cobrado. E 

eu tenho muitas dúvidas, Senhor Presidente, que aquilo que recebe seja aquilo que os contribuintes 

pagam e até lhe devo dizer uma coisa: se o Senhor Presidente tiver dois telefones em casa, o Senhor 

paga duas taxas de direito de passagem, quando o cabo que lhe vai para casa é rigorosamente o mesmo, 

ou seja, é um abuso completo que, neste momento, as Operadoras estão a exercer sobre o cidadão, 

neste caso, sobre o utilizador/consumidor. E é tão ridícula esta taxa que, se calhar, estando as 

Operadoras a ganhar mais dinheiro do que a Câmara com elas, eu ponderaria até, Senhor Presidente, se 

não seria melhor limpar esta taxa dos impostos municipais, não permitindo que as várias Operadoras 

continuem  a  ganhar dinheiro  à  conta dos munícipes deste Concelho, quando a Câmara leva uma verba  
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absolutamente simbólica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Deixo à sua consideração e à consideração da sua Vereação”. -------------------------------------------------- 

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara (PS): ----------------------------------------------------------------- 

------ “Eu não percebi a proposta que a Senhora Doutora Nair Barreto apresentou, ou recomendação que 

propunha, como o Professor Martins, o desaparecimento da taxa, ou se era só uma recomendação para 

quem de direito em Lisboa, a ANACOM, no sentido de as empresas pagarem directamente ao Município e 

não o consumidor final. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Era isso que eu queria saber, porque treze mil euros, aparentemente, é muito pouco dinheiro, para a 

minha Junta de Freguesia daria muito jeito, e aquilo que penso que deve ser feito é a Câmara Municipal 

indagar junto das empresas que prestam serviços no nosso Concelho, pedindo-lhes o número de clientes 

existentes, porque por uma questão de transparência, elas são obrigadas a facultar esses elementos à 

Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------Tendo a Câmara Municipal esses dados em sua posse, torna-se simples: é quinze cêntimos por 

cliente, vezes o número de clientes e tem de dar “x”. Penso que estamos no tempo das vacas magras e 

todas estas pequenas migalhas, no fundo, não pesam muito a cada um de nós, e podem ser importantes 

para colmatar as muitas pechas e os muitos problemas que o nosso Município tem. -----------------------------

------ É fácil, nós, chegarmos aqui e dizermos que é “x dinheiro” e é o consumidor que paga; penso que 

não é muito dinheiro e o somatório de tudo isto é uma contribuição importante para o Município. -------------

------- Contudo, estou inteiramente de acordo com o ponto de vista de fazermos uma missiva para a 

ANACOM e outras entidades, porque não são só as da comunicação que têm passagem, para que sejam 

as empresas pagar uma taxa maior ao Município. Concordo inteiramente com isso; não me parece é que 

haja necessidade de se acabar com esta taxa, porque senão acabamos com todos os impostos: Somos 

bons para as pessoas e as obras ficam por fazer. As obras são feitas com os impostos de todos nós e, ou 

existem ou não existem”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ António Manuel de Almeida Tondela (PSD): ------------------------------------------------------------------------

------ “A minha intervenção é direccionada ao Presidente da Junta de Freguesia de Águeda que acabou de 

falar. O que o PSD quer ou pretende fazer é que a Assembleia Municipal mande daqui para a Assembleia 

da República o seu parecer sobre esta situação, que pesa e lesa os interesses das pessoas, enquanto as 

Operadoras têm grandes rendimentos sobre isto. É isso que está em causa. ---------------------------------------

------ Mais do que saber se são migalhas ou não são migalhas, nós achamos que é injusto que, nós os 

consumidores, estejamos a suportar isto e, ainda por cima, as empresas a tirarem daí dividendos, quando 

já têm grandes margens para isso. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, aquilo que a Doutora Nair veio aqui fazer foi uma proposta e uma recomendação  –  que se  
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possa enviar à Assembleia da República para que se reflicta, dentro da Assembleia da República, porque 

tem poderes para assim legislar e para alterar esta situação. ------------------------------------------------------------ 

------ Eu também tenho dúvidas, quanto ao facto se nós podemos ou não fazer uma isenção a nível local,  

só para esta situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A proposta da Doutora Nair, foi no sentido de nós elaborarmos um documento para a Assembleia da 

República e para a ANACOM para dizer que isto tem que ser revisto. -------------------------------------------------

------ Não podem ser os utentes a pagar esta situação; têm que ser as empresas a suportar e não a 

debitar aos seus clientes. Isso é que está altamente injusto, quando têm altos rendimentos e apresentam 

altos lucros todos os anos, para isso. Assim, não custa nada governar empresas e apresentarem-se 

lucros, porque quem está a suportar esta situação somos nós, Localmente. Tenho dito”. -----------------------

------ Manuel Antunes de Almeida (PSD): ------------------------------------------------------------------------------------

------ “Há uma Recomendação que foi aqui solicitada por um Membro desta Assembleia, Doutora Nair 

Barreto, relativamente a uma Recomendação para a Assembleia da República, mas depois há uma 

posição de um Membro do CDS-PP que não é nesse sentido; é no sentido de dirigir ao Senhor Presidente 

do Executivo a possibilidade de ele retirar este ponto da Ordem de Trabalhos ou deixar à consideração do 

Senhor Presidente e do respectivo Executivo a forma como hão-de tratar do assunto. ---------------------------

------ Há depois, o Presidente da Junta de Freguesia Águeda, Membro do Partido Socialista, que tem uma 

Proposta, que também é um pouco insegura: Diz que acha que é injusto, a nível nacional, empresas com 

grandes rendimentos e tudo ir para o utente, ou seja, no fundo, o consumidor, que é o utente, é que 

suporta sempre, “é sempre o baixo que leva a pancada”. Mas, depois, também não há propriamente uma 

Proposta muito clara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu gostaria era de saber o que é que vamos fazer aqui, com aquilo que vamos colocar ao Executivo 

e ao Senhor Presidente: Vamos fazer ou não uma recomendação para a Assembleia da República? -------

------ Se vamos manter a taxa Proposta pelo Executivo, embora a consideremos injusta? -----------------------

------ Ou o que é que vamos fazer? ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu queria era que isto ficasse bem explicado: Vamos apenas votar uma recomendação à 

Assembleia da República para rever – que não vai rever coisa nenhuma, porque nós já sabemos como é 

que é –  esta Lei que foi aqui referida e ficamos por aí e aceitamos a proposta do Executivo, ou há aqui 

outra versão, que eu ainda não entendi, que, além desta recomendação à Assembleia da República, 

também proponha ao Executivo Municipal uma outra solução, que eu não sei qual, porque das duas uma: 

ou a aprovamos ou não a aprovamos. Essa é a situação, não vejo outra. Muito obrigado”. --------------------- 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia usou da palavra para recapitular o que 

se disse nas intervenções anteriores, nos seguintes termos: ------------------------------------------------------------- 
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------ “Existe uma proposta da Câmara Municipal; existe uma sugestão do Senhor Deputado deixando a 

liberdade à Câmara Municipal de manter a Proposta ou não; e existe a intervenção da Doutora Nair Barre- 

to que propõe que seja feita uma “Recomendação” para a Assembleia da República. ---------------------------- 

------ No entanto, na minha opinião pessoal, se essa “Recomendação” por acaso for a votação, mantendo-

se a Proposta da Câmara Municipal, for negativa, não tem justificação de ser; se for positiva tem 

justificação de ser. Portanto, há aqui timings diferentes para analisar a situação e chegarmos a uma 

conclusão.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De imediato, concedeu a palavra ao Senhor Membro Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara 

(PS), que efectuou uma nova intervenção, que a seguir se transcreve na íntegra: ---------------------------------

------ “O Doutor Antunes de Almeida fez muito bem a súmula, mas foi daquela parte que ele percebeu; 

porque houve uma que não percebeu, porque, afinal, parece-me a mim, que há três Propostas, pois eu 

também fiz uma.  Eu estou inteiramente de acordo com aquilo que a Senhora Doutora Nair Barreto disse 

em relação à “Recomendação”, e coloquei-lhe a questão: “Senhora Doutora, é só a Recomendação feita 

pela Assembleia para Lisboa ou também propõe o desaparecimento da taxa?” A Senhora Doutora Nair 

disse que não propunha o desaparecimento da taxa; propunha apenas, e eu concordei, com a 

Assembleia Municipal fazer uma carta, clara, e não deixando duvidas, metendo lá que as empresas têm 

os lucros todos e que têm muito dinheiro para pagar – isso acho que sim e acho que essa 

“Recomendação” a Assembleia Municipal deve votar favoravelmente. ------------------------------------------------

------ Sobre o valor em si, aquilo que eu disse foi o seguinte: realmente, parece que treze mil euros é 

pouco, mas fazem muita falta, por exemplo, no caso concreto, à Freguesia de Águeda e às outras todas. -

------ Depois, também disse, que na minha factura, que leio atentamente, pago quinze cêntimos, porque 

pago esse serviço, visto que eu decidi pagar vinte e um euros por mês para ter televisão por cabo. ---------

------ Há quem não tenha vinte e um euros para a ter, não paga quinze cêntimos. A gente também tem de 

começar a pôr estas coisas como elas são: Eu pago quinze, cêntimos do direito de passagem porque 

decidi pagar vinte e um euros para ter não sei quantos canais de televisão, podia ter só os quatro; há 

muita gente, infelizmente, que gostaria de ter os quinze cêntimos para pagar os vinte e um euros para ter 

os cinquenta canais de televisão, como eu, foi isso que disse. ----------------------------------------------------------

------ Aquilo que disse e que penso que também pode ser inserido enquanto Proposta, foi propor ao 

Executivo, na pessoa do Senhor Presidente, de que a mesma “Recomendação” que segue para a 

ANACOM (foi aquilo que a Senhora Doutora Nair Barreto disse) e para a Assembleia da República, para 

se pedir que as Operadoras que operam em Águeda e que cobram esse dinheiro na factura, eles são 

obrigados a dar ao Município o número de clientes, para nós verificarmos se os treze mil euros são reais,  
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e podem ser, ou se eles também nos andam a enganar duplamente: enganam-nos enquanto 

consumidores e enganam-nos enquanto Município. ------------------------------------------------------------------------

------ É fácil de fazer as contas, porque sabendo nós o número de clientes da Cabo Visão, da TV Cabo, da  

ZON e da Optimus, nós passamos a saber, multiplicado por quinze cêntimos, se vai dar treze mil; quinze  

mil; cinquenta mil ou sessenta mil euros, e foi isso que eu recomendei ao Senhor Presidente da Câmara, 

caso fosse possível fazer-se isso. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, afinal há três propostas: A minha Proposta é contrária à do Senhor Membro do CDS; eu 

sou a favor que se cobre o valor e não que se isente; sou a favor da “Recomendação” e que se saiba ao 

certo se eles nos andam a enganar ou não”. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Seguidamente, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia prestou o seguinte esclarecimento, 

que a seguir se transcreve na íntegra: ------------------------------------------------------------------------------------------

------ “Á luz do Regimento desta Assembleia, que ainda está em vigor, a figura da “Recomendação” não é 

contemplada no Regimento da Assembleia, é a figura da “Reclamação”, no artigo vigésimo quarto. ---------

------ Pergunto à Doutora Nair Barreto se a sua Proposta passa a ser tratada como figura de 

“Reclamação”. A figura da “Reclamação” não é sujeita a votação; é aceite pela Mesa da Assembleia e é 

registada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu agora, para criar, uma posição clara relativamente à situação que nos foi criada pelas 

intervenções dos Senhores Membros, tenho a seguinte pergunta a fazer ao Senhor Presidente da 

Câmara: Mantém ou não mantém a Proposta da Câmara Municipal? -------------------------------------------------

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, para responder aos intervenientes, esclarecendo o que a seguir se 

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

------ “Senhor Presidente, antes de responder à sua questão, eu acho que deveria prestar aqui alguns 

esclarecimentos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por um lado, nós temos vários problemas nisto. Eu entendo que se esta taxa fosse transferida para 

as Operadoras, aquilo que elas fariam no momento imediato, seria subirem o preço e repercuti-lo nos 

munícipes na mesma, porque é aquilo que acontece nas Empresas. Assim, sabemos efectivamente quem 

é que está a cobrar e quem não está a cobrar. -------------------------------------------------------------------------------

------ Por outro lado, temos outra situação, que já foi aqui levantada, que é saber se  nós estamos a 

controlar ou se temos meios para controlar, se quem paga, efectivamente, esse dinheiro chega à 

Autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Isto, é um bocado também como os nossos impostos, como o IMI e como os outros, nós confiamos 

nas entidades e as entidades têm mecanismos de regulação do próprio Estado, que averiguam isto. ------- 
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------ Não obstante essa situação, porque acho que não pode ser tão directamente como foi aqui 

explanado. Temos, neste momento, um número “x” de consumidores de uma determinada empresa e 

fazemos as contas directamente. Ao longo do ano entram e saem mais cem. Portanto,  não é, possível 

fazer assim as contas directamente, mas é possível ter um valor aproximado. -------------------------------------- 

------ Aquilo que nós poderemos fazer, é saber se estes valores, efectivamente, estão próximos daquilo 

que deviam estar e isso iremos tentar fazer. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Entretanto, nós pensamos que é de manter esta taxa porque, às vezes, estas pequenas receitas 

também contam e onde forem estes treze mil euros já não precisa de ir outra receita; se diminuirmos, 

meus Senhores, ficamos com menos treze mil, mas isso deixo à consideração dos Senhores Membros da 

Assembleia Municipal. Muito obrigado”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ De seguida, e não havendo lugar a qualquer outra intervenção neste ponto da Ordem do Dia, e com 

a aceitação da “Reclamação” apresentada pela Doutora Nair Barreto, o Senhor Presidente da Mesa da 

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

votos a favor e uma abstenção, deliberou aprovar a Proposta apresentada pela Câmara Municipal de 

Águeda, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------  

------ “TAXA MUNICIPAL DE DIREITO DE PASSAGEM: --------------------------------------------------------------- 

------ De acordo com o artigo 106º da Lei 5/2004, de 10 de Fevereiro, com as alterações introduzidas 

pelos Decreto-Lei 176/2007, de 8 de Maio, Lei 35/2008, de 28 de Junho; Decreto-Lei 258/2009, de 25 de 

Setembro, os municípios podem estabelecer uma taxa pela passagem e atravessamento do domínio 

público e privado municipal, por sistemas, equipamentos e demais recursos destinados ao 

estabelecimento de redes de comunicações electrónicas. --------------------------------------------------------------- 

------ Esta taxa municipal por direitos de passagem (TMDP) é aprovada anualmente para o que lhe segue 

e não pode ultrapassar o percentual de 0,25%. A taxa será aplicada a cada factura emitida pelas 

empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas aos clientes finais do município. 

------ De acordo com a lei, compete à Assembleia Municipal estabelecer e fixar os quantitativos das taxas 

municipais, devendo a Câmara Municipal apresentar as suas propostas. ------------------------------------------- 

------ Nestes termos e de acordo com a alínea a) do nº 6 do artigo 64º e a alínea e) do nº 2 do artigo 53º 

da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção conferida pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

proponho ao executivo municipal que delibere submeter à apreciação e decisão da Assembleia Municipal 

a fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) em 0,25% para o próximo ano de 2010”. -

-------- Ponto 5 – “Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal para aprovação das 

taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI para o ano de 2010”; ------------------------------------------

------ Ao iniciar este ponto da Ordem do Dia, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra  
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ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, para efectuar a apresentação da Proposta, a qual se 

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

------ “Mais uma vez estamos aqui para aprovar as taxas sobre o IMI. Obviamente, como Munícipes, aqui- 

lo que desejaríamos, não era que as taxas fossem baixas, mas que não houvesse taxas e tivéssemos 

outras fontes de financiamento e tivéssemos muitos mais meios para podermos fazer aquilo que 

pretendemos. Isso, efectivamente, não é possível e a situação que nós temos encontrado e pela análise 

dos números que temos recebido é que o IMI, que tem vindo a subir ao longo dos anos - temos que o 

dizer - tem compensado as perdas que temos tido nos outros impostos. --------------------------------------------

------- E também, contrariamente àquilo que se diz, embora o Orçamento da Câmara Municipal tenha 

subido, mas essa subida é devida essencialmente às transferências que vêm do Estado para tarefas 

específicas e, nomeio nessas, as actividades de enriquecimento curricular e as transferências para 

pagamento aos funcionários que eram do Ministério da Educação e que agora pertencem à Câmara. -----

------ Aquilo que se verifica, em termos efectivos e em termos reais é que o Orçamento da Câmara não 

tem aumentado muito mais; se tem, esse aumento é marginal à taxa de inflação. --------------------------------

------ Por isso, aquilo que nós vimos aqui propor é uma taxa de zero vírgula quatro para o IMI e isto 

porque entendemos que, face ao volume de obras que temos previsto para o próximo ano, ao conjunto 

de investimentos que são extremamente volumosos, e, para não me alongar, vou só falar no Parque 

Escolar; nas obras de Regeneração Urbana e na Contratualização, são valores verdadeiramente 

elevados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Obviamente, que temos comparticipação do Estado, mas que andará na ordem dos cinquenta por 

cento, e nós precisamos de ter os outros cinquenta por cento, necessários para ajudar a concretizar 

essas obras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E, desde já, vos digo que não será só através das receitas directas, mas isso depois iremos 

apresentar no próximo Orçamento; haverá que recorrer, obviamente, à capacidade de endividamento da 

Câmara para alavancar essas obras. ------------------------------------------------------------------------------------------

------- Agora, nós ou queremos obras e queremos fazê-las, e tivemos aqui uma reunião com os Senhores 

Presidentes de Juntas e não ouvi ninguém dizer que precisava de menos dinheiro do que no ano 

anterior; não é por acaso que isso foi mesmo uma situação paradigmática, mas, como eu disse e isto não 

é chantagem, é aquilo que já disse no mandato anterior e reafirmo neste mandato: é que a Câmara 

trabalha com o dinheiro que tem e, por isso, se tiver mais dinheiro pode fazer mais, se tiver menos 

dinheiro pode fazer menos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Evidentemente, que nós temos aqui uma situação diferente do País, em termos de desemprego, 

etc., e, na minha perspectiva, é mais uma razão para devermos manter as taxas ao nível que estão. E  
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isto porquê? A justiça distributiva não se faz com medidas horizontais, faz-se depois a casos isolados, 

àqueles que efectivamente precisam. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ E, se nós estivermos a ver as diferenças que poderiam resultar  –  e são contas que nós não temos,  

devo dizê-lo, com a certeza e com o pormenor que gostaríamos de ter – mas se descêssemos um ponto  

na taxa do IMI, as receitas da Câmara desceriam cerca de oitocentos mil euros. ---------------------------------

------ Ora, se nós virmos a taxa de esforço que cada um tem de fazer, mantendo os actuais valores, essa 

taxa de esforço é muito inferior a um café por dia – é disto que estamos a falar: é de contributos pouco 

significativos de cada um, que possam ajudar muito o conjunto, a Cidade e o Concelho, a ter melhores 

condições de respostas aos desafios do futuro. Muito Obrigado”. ------------------------------------------------------

------ Terminados os esclarecimentos feitos pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, o Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia concedeu a palavra aos Senhores Membros da Assembleia 

Municipal, tendo sido feitas as intervenções que a seguir se transcrevem na íntegra: --------------------------

------ Marlene Domingues Gaio (PSD): ---------------------------------------------------------------------------------------

------ “De facto, discordo inteiramente com esta proposta apresentada pela Câmara Municipal, e discordo 

mais ainda quando o Senhor Presidente da Câmara diz que estes contributos são pouco significativos. --- 

------ Entendo perfeitamente que isto é uma importante receita Camarária, uma importante receita 

municipal, o que se traduz também numa importante receita para as freguesias, mas entendo também 

que, neste momento, e segundo dados recentes de Setembro deste ano, o desemprego em Águeda 

aumentou em cerca de cinquenta e seis por cento. Fruto, é claro, da crise que nós atravessamos. Essa 

crise, infelizmente, nacional e europeia, até mundial, mas a verdade é que as famílias, os Aguedenses, 

têm sentido profundamente esta crise e muitos deles – quem contacta com as pessoas, como eu e 

muitos outros, que prestamos serviços às pessoas e que todos os dias lidamos com elas, com as suas 

angústias, com as reclamações de créditos que são precisas fazer nas insolvências, com os salários em 

atraso, todos nós percebemos que as pessoas, neste momento, estão a viver muito mal, muitas delas em 

Águeda no limiar da pobreza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu refiro, se me permitem, uma notícia que foi publicada no Jornal de Notícias de 23/11/2009, a 

propósito das descidas de rendimentos, e diz assim: ”São vários os Municípios que registam o aumento 

dos apoios da acção social escolar, sobretudo junto dos alunos escalões A e B. Subida do desemprego e 

descida de rendimentos estarão na origem da alteração.” ---------------------------------------------------------------

------ Depois, mais abaixo diz: “No distrito de Aveiro, pelo menos quatro Municípios confirmam o aumento 

que, no caso de Águeda, é significativo: cinquenta e sete ponto sete por cento. Quer isto dizer que, no 

ano lectivo anterior, 578 alunos recebiam apoio, estando 441 alunos no escalão A e 137 no B. No 

corrente ano, o total de crianças apoiadas é de 912, havendo uma descida no primeiro escalão e uma  
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subida notória no segundo escalão. Segundo a Câmara de Águeda, diz aqui, uma das razões para tal 

situação é o aumento de desemprego no Município: subiu cinquenta e seis por cento num ano, segundo 

dados de Setembro.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Esta notícia faz-nos realmente perceber a situação em que neste momento nos encontramos. E se  

é verdade que se tem implementado algum ajustamento nos coeficientes de avaliação dos imóveis, e por 

isso parabenizamos a Câmara Municipal, a verdade é que logo após a entrada em vigor do IMI, 

assistimos a uma sobrevalorização brutal dos imóveis. -------------------------------------------------------------------

------ Esta situação resulta, obviamente, num imposto anual incomportável para a maioria das famílias. ---

------ Entendemos, reforço, que é uma importante receita municipal, mas entendemos também que 

estamos a viver uma situação excepcional e para situações excepcionais têm que se adoptar medidas 

excepcionais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Alguns Concelhos do nosso País, como é o caso de Amarante, fixaram uma taxa de zero vírgula 

dois para os prédios urbanos avaliados pelo novo Código do Imposto Municipal de Imóveis; Lisboa 

aprovou uma taxa de zero vírgula trinta e quatro; o Barreiro aprovou taxas de zero vírgula sessenta e 

seis e zero vírgula trinta e cinco. Alguns destes Concelhos têm sido, de facto, sensíveis a esta 

problemática e entendem que no contexto actual de crise económica, os impostos municipais, 

designadamente o IMI, devem ser, e passo a ler: “…Encarados como instrumentos de política económica 

e social, e não um mero factor de arrecadação de receita Camarária”. -----------------------------------------------

------ Muito obrigada”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos (PSD): ------------------------------------------------------------------------

------ “Para começar quero cumprimentar o Senhor Presidente da Mesa; as Senhoras Secretárias; o 

Senhor Presidente da Câmara; os Senhores Vereadores; colegas “Membros” da Assembleia Municipal, 

porque “Deputados” é na Assembleia da República; Comunicação Social; estimado Público e inter nautas 

– pessoas que vêm através da Internet. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Esta era uma matéria que é cara ao PSD, já no anterior mandato, e no último ano, particularmente, 

defendemos que este imposto estava demasiadamente elevado, posição que continuamos a defender. ---

------ A minha colega, Doutora Marlene, já aduziu aqui um conjunto de elementos que são importantes, 

mas de forma nenhuma queria deixar de vir cá, porque é uma matéria que também me é cara, e fazer 

uma ou duas perguntas e duas ou três reflexões. --------------------------------------------------------------------------

------ A minha primeira pergunta, tem a ver com questões formais, mais concretamente com a votação 

dos nossos Vereadores na reunião de Executivo, em que votaram contra e fizeram declaração de voto. --

------ Porque razão a Declaração de Voto dos nossos Vereadores, na qual explicitam um conjunto de 

intenções e porque motivo votaram contra, não acompanha os elementos distribuídos aos Membros da  



 
Assembleia Municipal de Águeda     -    Acta da 3ª.  Sessão Extraordinária, do Quadriénio 2009/2013  
 
 

18

 

 

 

Assembleia Municipal? Porque na declaração de voto explicitam um conjunto de intenções e porque 

razões votaram contra e penso que será inclusivamente obrigatório que faça parte dos elementos 

constantes desta Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Também,  segundo sei,  na proposta que  os Vereadores eleitos na Lista do PSD apresentaram,  na  

qual mencionavam as Zonas Serranas, situadas nas Freguesias de Agadão, Belazaima-do-Chão, 

Macieira-de-Alcôba e Préstimo, também incluíram Castanheira-do-Vouga, o que não consta desta 

Proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu estou simplesmente a fazer valer a palavra dos referidos Vereadores, porque foi a informação 

que me deram e que é a que nós temos. -------------------------------------------------------------------------------------

------ Por conseguinte, esta é a minha primeira questão, que me parece que não estará absolutamente 

correcta, do ponto de vista formal. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto à segunda questão que desejo colocar, do ponto de vista formal, eu gostaria que o Senhor 

Presidente da Câmara me dissesse onde foi buscar a Lei que evoca na sua proposta. O Senhor 

Presidente evoca o artigo 112º, o ponto 5 e evoca um conjunto de valores, de intervalos previstos nesta 

Lei. Sabe-me dizer, efectivamente, de que data é esta Lei, Senhor Presidente? ----------------------------------

------ Eu penso, não tenho a certeza, por isso lhe estou a perguntar, porque esta Lei foi, entretanto, 

alterada, em cinco de Dezembro de dois mil e oito e os valores nos intervalos que a Câmara aqui nos 

propõe, estão errados nesta Proposta”. ---------------------------------------------------------------------------------------

------ Para responder à intervenção feita anteriormente, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

passou a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, que prestou os esclarecimentos que a 

seguir se transcrevem na íntegra: -----------------------------------------------------------------------------------------------

------- “O Senhor Membro da Assembleia tem toda a razão. Na proposta apresentada pelo Executivo os 

valores estão errados: não é zero vírgula quatro / zero vírgula oito; é zero vírgula quatro / zero vírgula 

sete e zero vírgula dois / zero vírgula cinco. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Houve, realmente, uma alteração legislativa no ano anterior que modificou os parâmetros. -------------

------ Peço desculpa, pelo lapso, mas, efectivamente, coloco aqui a correcção que tem que ser feita”. ------

------ Seguidamente, o Senhor Presidente da Assembleia concedeu a palavra ao Senhor Membro Hilário 

Manuel Ferreira dos Santos (PSD), que concluiu o que a seguir se transcreve na íntegra: -------------------

------ “Para mim, é muito importante esta correcção, porque já o ano passado na Assembleia Municipal, 

em duas Assembleias Municipais em que discutimos isto, tivemos divergências de opinião sobre esta 

matéria, em que dizíamos que a Câmara mais uma vez estava a aplicar taxas máximas e o Senhor 

Presidente dizia que não estavam a aplicar as taxas máximas. --------------------------------------------------------

------ Pela segunda vez, que estamos aqui a apresentar - já está a fazer a correcção à Lei - mas é  
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apresentado em termos globais, como se estivéssemos a votar um ponto percentual abaixo das taxas 

máximas e não é; estamos a votar, neste caso, taxas máximas no Município de Águeda e é isto que está 

em causa, neste momento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A minha colega, Doutora Marlene Gaio, já aduziu um conjunto de argumentos, que são importantes  

nos momentos que nós vivemos num Concelho como o que nós temos. Estarmos a votar taxas máximas, 

parece que estamos no princípio do construtor, que é arrecadar o máximo possível, e não estamos, 

efectivamente, a ter aqui uma política de distribuição, uma política de igualdade e de equilíbrio em 

relação às famílias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Nós não somos uma empresa, Senhor Presidente. Nós estamos aqui para servir as populações e 

as pessoas; o nosso único objectivo não é atingir o lucro. É importante referir isto, como também é 

importante, Senhor Presidente, referir que nas notícias publicadas nos órgãos de comunicação social 

mas, acima de tudo, nas notícias publicadas no site da Câmara, refere-se à reunião do dia 18 de 

Novembro e quando chegamos à parte das taxas, que é um elemento fundamental, não se faz nenhuma 

referência a este aspecto. E sobre o mesmo assunto há três erros: Há a declaração de voto dos nossos 

Vereadores que não vem; Há as taxas máximas, que afinal estamos sem taxas máximas, porque afinal 

não estamos, como diz na Proposta, de zero vírgula oito e zero vírgula cinco. Portanto, há aqui mais um 

erro. E há, do ponto de vista da transmissão da informação, e que devemos cada vez mais pugnar para 

que ela seja correcta, num assunto que o Senhor Presidente sabe que é sensível. ------------------------------

------ Sabe que o PSD, já no último mandato, fez campanha sobre isto e tem ideias sobre esta matéria – 

discorda neste processo; sabe o que se passou numa última Assembleia, em que foram votadas pela 

primeira vez as taxas do IMI e que vieram segunda vez aqui a ser votadas, e perante a sua insistência, 

Membros desta Assembleia Municipal alteraram o seu sentido de voto, e eu compreendo muitas vezes 

essa situação; sabe que esta era uma matéria importante para ser transmitida correctamente. E é claro 

que não está. Basta que nós peguemos no site da Câmara: Lá não se diz que taxas foram aprovadas; 

vamos aos jornais e só um refere, mas não desenvolve notícia nenhuma sobre que taxas são aprovadas, 

e nós compreendemos bem esta situação. É um reparo, do meu ponto de vista e aqui acabo as questões 

do ponto de vista formal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em relação ao que o Senhor Presidente disse sobre as Receitas, nós não nos podemos esquecer 

que esta é uma taxa paga por todos nós, e vamos cá ver o que é que estamos a discutir: ---------------------

------ No ano de dois mil e sete, a Câmara Municipal recebeu três milhões, trezentos e vinte e quatro mil 

euros de IMI; no ano de dois mil e nove, até dezoito de Novembro, não sei qual vai ser o resultado final, 

já tinha recebido quatro milhões, cento e vinte e nove mil euros. Num espaço de dois anos, a Câmara 

Municipal  já tinha  ultrapassado os vinte  e três e meio por cento de incremento nesta Receita. É a única  
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receita neste País que sobe para o Estado desta maneira. --------------------------------------------------------------

------Todas as Receitas, por via dos Impostos, por via da crise que estamos a passar, desceram. Esta é a 

única Receita que sobe,  porque esta receita é um autêntico assalto às populações,  porque foi feita com  

um determinado princípio, e foi feita, como já sabemos, num Governo PSD – e não nos custa dizer isto,  

visto que, quando se fez não se sabia qual o efeito deste processo. --------------------------------------------------

------ Esta ideia, quando se incrementou, quando se alterou a Lei da Contribuição Autárquica para o IMI, 

foi no sentido de aumentar o número de Contribuintes e de que não fossem sempre os mesmos a pagar 

o maior valor possível. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A Câmara Municipal de Águeda, entre o ano dois mil e cinco e dois mil e nove, no último mandato, 

arrecadou mais três milhões de euros, pelo menos, de Receita do que antes conseguia arrecadar. ---------

------ Esta Receita, é uma Receita que é paga por cada um de nós; é uma Receita que não é como diz o 

Senhor Presidente da Câmara. A diferença que está numa casa avaliada em cem mil euros, se formos 

pelo Código antigo de zero vírgula sete para zero vírgula seis, é tão simples quanto isto: a zero vírgula 

sete pagamos de IMI, ou de Contribuição Autárquica, setecentos euros; no novo Código, nas casas já 

reavaliadas, pagamos quatrocentos euros por ano. ------------------------------------------------------------------------

------ Quatrocentos euros por ano é o limiar do ordenado mínimo nacional, não nos podemos esquecer 

disto. A diferença que há-de passar de zero vírgula sete para zero vírgula seis, ou de zero vírgula quatro 

para zero vírgula três, são de cem euros por ano; não é o tal café que o Senhor Presidente da Câmara 

diz: São cem euros por ano e, do nosso ponto de vista, estamos a falar de um valor substancial, e 

estamos a falar de um ano e de uma época de crise, em que efectivamente nós estamos também a ser 

sobrecarregados, mais uma vez e, neste caso, pelo nosso Município. -----------------------------------------------

------ Nós percebemos o que o Senhor Presidente da Câmara diz sobre o Parque Escolar, sobre um 

conjunto de outras situações, mas há programas do QREN, há várias situações sobre isto. -------------------

------ Não é verdade que as Receitas, por via dos Impostos da Câmara Municipal estejam a baixar; as 

Receitas da Câmara Municipal de Águeda têm-se mantido por via dos Impostos. --------------------------------

------- Não é verdade que, pelo facto de se baixar este Imposto, vamos receber menos; porque de ano 

para ano temos recebido mais: --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em dois mil e seis recebemos dois milhões e novecentos mil euros; em dois mil e sete recebemos 

três milhões e trezentos mil; em dois mil e oito recebemos três milhões, oitocentos e setenta e em dois 

mil e nove íamos com quatro milhões, cento e vinte e nove, vamos ver com quanto vamos acabar no final 

do ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Esta situação acontece porque há cada vez mais reavaliações de prédios, em que a base de 

arrecadação  é cada vez maior,  portanto,  o facto de nós  baixarmos  não tem nada a ver com baixarmos  
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receitas. Isto é o que eu costumo dizer um assalto às populações e aos Contribuintes. -------------------------

------ É evidente, já o disse a minha colega, que houve uma alteração dos coeficientes; esta alteração de 

coeficientes teve até algum peso nas Zonas Industriais, mas nas Zonas Residenciais não me parece que  

isso tenha acontecido,  vão ter efeito só  para  os novos prédios  reavaliados  e  as  pessoas  que  já  têm  

prédios reavaliados, ao abrigo do CIMI, só passados três anos de uma reavaliação, é que podem pedir 

uma nova reavaliação, sendo, por isso, neste momento, o efeito muito baixo. -------------------------------------

------ Entendemos que há margem de manobra para baixar. Os nossos Vereadores, na Câmara 

Municipal, apresentaram uma proposta de zero vírgula seis para a Freguesia de Águeda; uma proposta 

de zero vírgula quatro para as Freguesias da Zona mais Serrana e uma proposta de zero vírgula cinco 

para as outras Freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nós não somos dogmáticos nas nossas propostas. Entendemos que o Concelho de Águeda não 

tem condições para estar a pagar taxas máximas neste processo; entendemos que há sempre espaço 

para reduzir. Não tem de ser com a nossa proposta, aceitamos o diálogo e aceitamos a negociação. 

Entendemos que, neste caso, não devemos votar de forma nenhuma favoravelmente esta proposta em 

taxas máximas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Como, também penso, que seria interessante, não está hoje em discussão, algum dia discutirmos a 

questão do IRS. Temos competências sobre esta matéria e nunca foi discutido nem nesta Câmara nem 

nesta Assembleia Municipal, e nós temos competências para fixar redução às taxas de IRS: vai até cinco 

por cento. Mas é uma matéria que não está hoje aqui em discussão e por isso não me vou alongar. 

Obrigado”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia concedeu a palavra aos Senhores 

Membros da Assembleia Municipal, tendo, ainda, sido feitas as intervenções que a seguir se 

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

------ António Manuel Fernandes Martins (CDS-PP): -------------------------------------------------------------------

------ “Senhor Presidente da Câmara, relativamente a este ponto gostaria de lhe tecer, para iniciar, uma 

consideração real: é a de que neste País a despesa do Estado nunca desce. O Senhor Presidente sabe 

que as despesas extraordinárias têm estado constantemente a crescer e, o que é mais grave, é que as 

despesas correntes, as tais que deveriam descer, continuam também a crescer. E, portanto, é uma 

consideração que, em termos de impostos e em matéria de necessidades de fazer face a buracos e a 

despesas constantes, nós vamos ter que ter em consideração. --------------------------------------------------------

------ Em segundo lugar, gostaria de tecer três ou quatro considerandos de carácter económico. ------------

------ Dizia o nosso Primeiro-Ministro, na sua bulimia das estatísticas, que a economia já estava a 

recuperar.  Eu,  lembro-me  de  um  Ministro  das Finanças  que, aqui há uns tempos, até bem curtos, por  
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acaso, disse a mesma coisa e, passados dois ou três meses, os desgraçados dos números deram-lhe 

cabo da afirmação e ele ficou com o sorriso um bocado amarelo. -----------------------------------------------------

------ Portanto,  era bom que nenhum de nós,  nem os políticos,  comecemos a falar sobre  a recuperação 

da economia porque é, neste momento, um fenómeno extremamente complicado, que nós Portugueses,  

particularmente, não dominamos. A Economia parece, neste momento, tão elástica que tão depressa 

recupera como cai de novo no negativo. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu diria só que, em Portugal, no mês de Setembro, se registou a maior quebra de encomendas da 

União Europeia, ou seja, nós relativamente ao mês de Setembro tivemos um decréscimo de cerca de 

cinco por cento nas encomendas à indústria Portuguesa. Quem sabe fazer contas, começa já a fazer 

algumas projecções sobre o impacto que isto tem em termos económicos. -----------------------------------------

------ Depois, diria nesta Assembleia que os objectivos portugueses relativamente ao emprego, 

relativamente aos objectivos de “Lisboa 2010”, estão catorze por cento abaixo da média europeia. Se 

alguém souber calcular melhor do que eu, o que são catorze por cento abaixo da média Europeia, em 

termos de emprego, é capaz de começar a ficar mais preocupado do que aquilo que nós todos já 

estamos neste momento. Portugal tem actualmente uma taxa de cinquenta e cinco vírgula seis por cento. 

------ Diria também que Portugal foi nos últimos oito anos, estou-me a referir entre dois mil e dois mil e 

oito, um País cuja taxa de crescimento foi negativa em zero vírgula dois, enquanto que a Europa cresceu 

ao nível de três vírgula sete por cento, em média. --------------------------------------------------------------------------

------ Seguidamente, diria também que temos um problema complicado em termos de défice; neste 

momento está diluído temporariamente, porque entretanto toda a gente está a ultrapassar grandes 

dificuldades – não somos só nós, como é evidente – mas, neste momento, nós temos que pensar 

seriamente que este País vai ter que reduzir o seu défice a muito curto prazo, porque senão qualquer dia 

levamos um pontapé e saímos fora da União Europeia. Só lá ficaremos por uma questão de vontade 

política, porque, se calhar, se formos a cumprir termos e rácios económicos, são capazes de nos pôr a 

andar antes que causemos mais prejuízo do que aquele que já estamos a causar neste momento. ---------

------ E, diria também, que uma recuperação Económica de um por cento implica uma recuperação de 

défice de menos de meio por cento. Portanto, imaginem o que nós vamos ter que fazer, a ginástica que 

vamos ter que levar a cabo, para conseguir fazer recuperações que, daqui por três ou quatro anos, 

vamos ter que começar a empreender, e era melhor até que começássemos já. ---------------------------------

------ Devo referir ainda um quarto e último aspecto, que é o do problema salarial. Neste País, quando um 

economista fala, aquilo que correntemente se ouve dizer é que vamos ter que ter congelamentos e 

contenção dos salários. E eu pergunto: como é que querem incrementar a economia, quando grande 

parte das pessoas  neste  País ganha um salário mínimo nacional,  que  é  de  quatrocentos  e  cinquenta  
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euros; quando a média dos portugueses anda um bocado acima disso, mas em médias de seiscentos, 

setecentos e oitocentos euros. E eu pergunto: Como é que quer uma economia revitalizar quando 

quatrocentos euros,  que não dá para nada,  não  é  ganho,  neste momento,  se calhar,  por  muitas  das  

pessoas neste País? Ou seja, podemos ter brilhantes economistas neste mundo que eu só entendo a 

recuperação da economia de uma maneira: ou há dinheiro no consumo, para que ele circule na 

economia e revitalize as empresas e elas não precisem rigorosamente do Estado para nada, nem do 

apoio da banca, porque se eu tiver dinheiro, vou comprar, o dinheiro entra nas empresas, dá lucro e as 

empresas por elas próprias governam-se. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Continuarmos a cortar nos salários, que é aquilo que está a acontecer neste momento, Senhor 

Presidente, vai dar aquilo que todos nós sabemos que vai dar e vai colidir precisamente com aquilo que 

estamos a discutir aqui, que é o pagamento dos Impostos. --------------------------------------------------------------

------ Quem já não ganha quase para comer e para se vestir, como é que vai ganhar para pagar taxas de 

impostos que, neste momento, são as máximas permitidas por Lei? --------------------------------------------------

------ Postos estes considerandos, dizia-lhe também o seguinte, Senhor Presidente da Câmara, mas, 

agora referindo--me ao PSD: Eu, de facto, não percebi qual foi o critério que o PSD escolheu para tomar 

a posição que tomou no Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Engenheiro Hilário Santos, explicou aqui que deveria ter vindo apensa alguma dessa 

informação, que não faz falta, efectivamente, para julgar esses critérios de avaliação, mas eu fiquei com 

algumas dúvidas e digo-lhes que é importante que se note também o seguinte: ----------------------------------

------ Criticar é uma coisa também fácil, e eu sei que é, e estou aqui a fazê-lo e sei quanto é fácil também 

criticar. Se estivesse no lugar do Senhor Presidente, se calhar, teria tomado outra decisão e outra 

postura, mas não deixaria nunca de considerar que aquilo que eu aqui estou a fazer é, digamos, uma 

postura fácil. Mas, devo dizer que, num passado não muito distante, o mesmo PSD que agora procura, e 

bem, soluções de equilíbrio para um acto que eu acho que é de “meter a mão no bolso do Contribuinte”, 

o mesmo PSD aprovava também nesta Assembleia, sempre – digam-me quando é que isso não 

aconteceu – as taxas máximas propostas pela Lei. ------------------------------------------------------------------------

------ Algumas vezes, eu e Membros do CDS que aqui passámos, viemos aqui tentar provar que, de 

facto, não era correcto aquilo que se estava a fazer; fartámo-nos de falar, de discutir, de provar, e o 

resultado foi sempre o mesmo, porque no fim, era liminar: a decisão estava tomada; a discussão de 

pouco valia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por conseguinte, eu aplaudo e louvo efectivamente a intervenção do PSD em sede de Executivo, 

mas aproveito para lembrar que alguns dos que lá estavam, e nomeadamente a Senhora ex-Vereadora 

já lá esteve anteriormente, e  o  Senhor  Manuel  Marques já esteve numa Junta de Freguesia, ajudando  
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também nesta Assembleia a aprovar aquilo que era, nessas alturas, a taxa máxima. ----------------------------

------ Por isso, desculpem a crítica amiga, porque vos conheço, mas não podemos esquecer aquilo que 

recentemente nós também fazíamos e é bom que aprendamos todos com isso. ---------------------------------- 

------ É  bom que aprendamos que, no passado, já fizemos algumas coisas  mal  e que,  se calhar,  agora  

também continuam a ser feitas mal; e é bom que todos tenhamos um bocado a noção de que 

efectivamente temos em conjunto, nesta sala, que ajudar este Município e os munícipes desta terra, se 

calhar, a viver um bocadinho menos pior do que aquilo que vão viver depois disto, eventual e 

pressupostamente, ser aprovado. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Diria também aqui nesta Assembleia Municipal, que é muito fácil ao Governo deixar o ónus do 

odioso para os Municípios. O Senhor Primeiro-Ministro disse, aqui há uns tempos atrás, que 

efectivamente o IMI era um problema complicado e que ia ter que ser mexido e provavelmente reduzido. 

------ Referi-o aqui nesta Assembleia porque, entretanto, no ano passado, nós votámos aqui uma taxa de 

IMI diferente daquela que propôs o Executivo, que foi aprovada com a anuência do PSD, e que nós 

votámos contra. Disse aqui neste aeropago que, efectivamente, parece que tínhamos alguma razão 

nessa altura porque o Senhor Primeiro-Ministro tinha dito que, de facto, ia rever as taxas do IMI, mas, o 

Senhor Primeiro-Ministro diz tantas coisas, das quais se esquece, que se esqueceu também, 

efectivamente, desta e deixou ficar as taxas, porque é preferível, neste momento, deixar às Autarquias o 

odioso de incidir com os seus impostos e as suas decisões de Impostos sobre os Munícipes do que ser o 

Governo a carregar constantemente em cima para depois poder, efectivamente, dar dinheiro às 

Autarquias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Fazia só aqui um parêntesis, para dizer ao Senhor Engenheiro Hilário Santos, que, de facto, tem 

razão quando fala do IRS e eu até tenho uma proposta do meu Partido que é, como se sabe e, 

reconhecidamente, a favor das reduções das taxas do IRS. -------------------------------------------------------------

------ Nós, a nível Local, entendemos que, se calhar, não vamos mexer nisso para já, por uma razão, o 

IRS é uma coisa que advém dos rendimentos; o IMI não, o IMI é uma coisa que incide sobre aquilo que é 

básico na vida de qualquer cidadão, que é a sua habitação. E estou a falar fundamentalmente, de 

habitações básicas, daquelas que as pessoas precisam para viver no dia-a-dia, não estou a falar de 

segundas nem de terceiras habitações, porque, se calhar, isso, enfim, dava pano para mangas. Estou a 

falar daquilo que é básico, que é a protecção física das pessoas e a sua necessidade de terem uma casa 

para viver, onde não tenha que lhes ser subtraído aquilo que lhes faz falta para outras coisas. ---------------

------ Dir-lhe-ia também, Senhor Presidente da Câmara, uma coisa que eu acho que é importante: Em 

alturas de crise, é necessário apertar o cinto, ser rigoroso e hierarquizar as obras que nós queremos e 

projectámos e temos ambição de fazer. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ O Senhor Presidente tem um Plano de Obras, eu já escrevi sobre isso e, portanto, sou insuspeito de 

lhe dizer, que também já disse, que este era o seu Mandato das Obras, porque o outro não foi. O Senhor 

Presidente  da  Câmara não  fez muito,  isto  é  uma  opinião pessoal,  se  tivermos  em consideração  o  

Município de Águeda, que tem, apesar de tudo, o potencial que tem, em termos fundamentalmente 

industriais; fez aquilo que fez e cada um julga-o por aquilo que fez. ---------------------------------------------------

------ E o povo julgou-o por aquilo que o Senhor Presidente fez de bem ou de mal, as pessoas, bem ou 

mal, entenderam que o Senhor Presidente merecia um segundo Mandato e a confiança para um 

segundo Mandato, para fazer alguma coisa. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Mas, entretanto, Senhor Presidente da Câmara, também lhe chamo a atenção do seguinte: 

Estamos sempre a tempo de reduzir um bocadinho as nossas expectativas, cortando naquilo que, de 

facto, não é básico comparado com um imposto destes que tem muito, que é profundo, em termos de 

impacto na vida das pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------- E eu diria, Senhor Presidente que, se calhar, vai ter que repensar as suas ambições, em termos de 

centros culturais e mesmo já tendo aprovado, como parece que o Senhor já tem, alguns financiamentos 

para obras dessa natureza, se calhar, o Senhor Presidente irá ter que abdicar delas. --------------------------- 

------ E dir-lhe-ia, daqui de cima, Senhor Presidente da Câmara, que as pessoas vão compreender 

seguramente isso, quando o Senhor disser que não fez uma Obra que tinha programada e projectada 

porque, entretanto, as beneficiou, ou lhes aliviou a carga de outro tipo de situações; as pessoas vão 

perceber, como perceberam e lhe deram um segundo Mandato. ------------------------------------------------------

------ E para quem sorri perante coisas destas, era bom que se pusesse na pele de algumas pessoas que 

todos nós, se calhar, conhecemos, para verificar, Senhor Presidente, quanto vale um café por dia; que 

não é muito, para si e para mim, neste momento – nós nunca sabemos o dia de amanhã – neste 

momento, não é relevante. Mas, há muitas pessoas, e nesta terra também, para quem um café, Senhor 

Presidente, não lhe entra pelo esófago, não porque lhe faça mal ao estômago mas, fundamentalmente, 

porque não tem capacidade elástica na carteira, se calhar, para o tomar. -------------------------------------------

------ Dir-lhe-ia também, Senhor Presidente, que o ano passado, o CDS, pelas razões aduzidas e que 

porventura, o Senhor Presidente se recordará, veio aqui acima dizer que não concordava com a taxa 

máxima; o PSD também, nessa altura, veio aqui afirmar rigorosamente o mesmo. Nós votámos contra; o 

PSD deixou que o PS aprovasse a taxa máxima de zero vírgula sete por cento. ----------------------------------

------ Eu ouvi, de facto, o Senhor Engenheiro Hilário, durante a campanha, criticar a taxa de zero vírgula 

sete por cento, mas os Senhores têm alguma culpa nisso, não vamos agora aqui discutir o rigor dos 

votos de cada um nem as posições de cada um, mas a taxa só passou porque o PSD, em conjunto, é 

óbvio e evidente, por uma questão de coerência com aquilo que aqui veio defender, não fez pressão, não  
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apoiou o CDS e a Câmara aprovou zero vírgula sete por cento de imposto sobre o IMI. ------------------------

------ O CDS, por uma questão de coerência, porque já o ano passado o disse e porque, entretanto, as 

condições se degradaram mais do aquilo que estavam o ano passado, por uma questão de coerência, de  

honestidade e  de frontalidade,  não com o Eleitorado,  porque  o CDS  só  tem  que  ser  honesto com os  

princípios e com os valores, diz daqui de cima, Senhor Presidente, que espera que este ano o Senhor 

Presidente não aponte o seu dedo de Democles aos Membros desta Assembleia Municipal, para lhes 

dizer que “ou votam a favor ou não terão dinheiro”. Acho que o Senhor Presidente da Câmara não vai 

fazer isso. Mas, Senhor Presidente, eu aponto, daqui de cima, o meu dedo de Democles aos Senhores 

Presidentes das Juntas de Freguesia porque, eu vou particularizar e vou-lhe dizer que eu tenho aqui um 

Presidente de Junta de Freguesia extremamente jovem, é o mais jovem neste País, que é um rapaz 

ambicioso, que tem ideias, que tem imaginação, que tem vontade, que tem expectativas de fazer, e eu 

sei que tem porque eu vi o programa que pretende e que ambiciona realizar. -------------------------------------

------ Mas, eu tenho que lhe pedir que tenha também rigor, paciência e eficácia e, que tem que gerar 

bem-estar para os seus Cidadãos, ponderando não só aquilo que gostaria de lhes dar a mais do que 

aquilo que eles têm, mas ponderar, colaborar em não lhes tirar aquilo que eles necessitam. E até por 

uma questão de coerência, devo apontar, eu, o dedo aos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia 

e dizer-lhes que, antes de pensarem no dinheiro que pedem para as vossas obras, pensem em primeiro 

lugar na situação individual de cada um dos vossos conterrâneos. ----------------------------------------------------

------ É óptimo ter expectativas, anseios, é óptimo querer fazer, todos nós queremos fazer e deixar obra. 

Mas, é bom que tenhamos também a consciência de quem vive à nossa volta e do equilíbrio que nós 

lhes devemos manter, deixando-lhes mais algum no bolso, e este Imposto é um Imposto extremamente 

pesado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, acho que devem ter todos consciência na hora da votação; porque votação política vou eu 

fazer mais a Senhora Dona Eunice Neto, que fomos Eleitos directamente para esta Assembleia, nós 

vamos fazer votação política, vamos votar contra a Proposta da Câmara Municipal, porque entendemos 

que ela é violenta na altura em que o País está a atravessar. É violenta para os Munícipes e para os 

Cidadãos. Os meus Presidentes de Junta de Freguesia têm, digo-o publicamente como sempre o disse, 

a partir da tomada de posse, a liberdade completa e absoluta de votar o que em consciência entendem 

que devem votar, e eles assim farão. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Em alturas muito especiais, porventura, nós pediremos que eles colaborem connosco nalguma 

votação política que, se calhar, serão muito poucas nesta Assembleia, mas eles têm total liberdade, 

neste momento, de votarem como muito bem entenderem e, portanto, o mesmo dedo que aponto para 

uns aponto para outros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------ Devo dizê-lo, não sei se é necessário; é uma questão de consciência e, portanto, as pessoas até 

podem entender diferente daquilo que eu entendo. Eu entendo claramente aquilo que disse, e por isso, e 

por ser coerente com aquilo que afirmei e  que continuo a afirmar,  Senhor Presidente da Câmara   –  Eu, 

devo dizer-lhe, que o CDS continua a dizer que zero vírgula seis por cento já era, neste momento, uma  

taxa de esforço extremamente importante para os Munícipes. Estou a falar, em zero vírgula seis por 

cento para o IMI e em zero vírgula três por cento para as avaliações no âmbito do CIMI. ----------------------

------ Portanto, Senhor Presidente da Câmara, politicamente o CDS, mais uma vez, lamenta ter que lhe 

dizer que, votará Contra a Proposta apresentada pela Câmara Municipal, por entender que é uma 

violência relativamente aos Munícipes e ao Município, numa altura extremamente grave e terrível que 

nós estamos a passar”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Carla Eliana da Costa Tavares (PS): ----------------------------------------------------------------------------------

------ “Eu vou começar por onde acabou o Senhor Professor António Martins. Efectivamente, este imposto 

é muito pesado e confesso-lhe que eu própria cheguei a ponderar e manifestei o meu descontentamento 

perante os meus pares quando reunimos para falar sobre este assunto. Mas, isso aconteceu assim, num 

primeiro momento, porque efectivamente é a posição mais fácil. Para nós e para vocês, para mim não, 

porque depois fiz uma reflexão acerca do assunto, para vocês que aqui estiveram é muito mais simples 

chegar aqui e fazer um belo discurso político, defendendo a baixa da taxa do IMI num ponto percentual, 

porque no fundo é aquilo que vocês aqui vieram reivindicar. ------------------------------------------------------------

------- Para mim, também seria mais fácil fazer; eu gostava de o poder fazer, mas confesso que, depois 

de reflectir sobre este assunto, achei que efectivamente a proposta apresentada por este Executivo é a 

melhor para o Município, é a melhor para este Concelho. ----------------------------------------------------------------

------ E, posto isto, passo aqui a explicar e a esclarecer algumas coisas que, às vezes, e para o público 

em geral podem não ficar, por vezes, suficientemente esclarecidas. Nós estamos aqui perante dois tipos 

de taxa: Temos uma taxa, que a máxima de zero vírgula sete por cento, que incide sobre os prédios 

urbanos, que ainda não foram avaliados nos termos do Código do IMI, e eu aqui em relação a estes 

prédios informo, aliás é do conhecimento da maior parte das pessoas que aqui estão e que também já 

aqui vieram falar, que estão avaliados por valores irrisórios, face ao valor real dos mesmos. ------------------

------ Aliás, eu digo até mais: Baixar a taxa em relação a estes prédios num ponto percentual seria até 

bastante injusto em relação àqueles que têm prédios, às vezes, até de menor valor, se formos a avaliar, 

e que já estão avaliados nos termos do Código do IMI, porque o valor que se arrecada é manifestamente 

superior ainda que os prédios, os imóveis em causa valham menos. -------------------------------------------------

------ Isso, só por aí, já seria injusto estar a baixar num ponto percentual esta taxa de imposto que incide 

sobre os prédios urbanos que ainda não foram avaliados nos termos do Código do IMI. Este é o primeiro  
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ponto que eu aqui quero deixar bem claro. -----------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto aos prédios que já foram avaliados nos termos do Código do IMI, e porque efectivamente, 

aqui sim  –  Eu nunca tive dúvidas em relação aos outros –  Eu cheguei a pensar e cheguei a dizê-lo, não  

tenho qualquer problema nisso, eles estão ali, sabem que é verdade, que realmente se poderia baixar, 

mas depois fiz contas. Fiz contas, efectivamente, e eu não usei o valor de cem mil euros, como o 

Engenheiro Hilário usou; eu usei o valor de cento e vinte mil euros, achei que seria o valor médio de um 

apartamento, de uma habitação média. Por acaso não fiz nenhum levantamento, podia ter ligado para as 

Finanças e perguntar mas não fiz. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Usei este valor e o valor de IMI à taxa, se aplicarmos a taxa de zero vírgula quatro por cento 

durante um ano, deu-me quatrocentos e oitenta euros; se aplicarmos a taxa de zero vírgula três por 

cento, deu trezentos e sessenta euros. Isto equivale a duas prestações, porque normalmente o 

pagamento é feito em duas prestações, uma feita em Abril, outra feita em Setembro,  duas prestações de 

duzentos e quarenta euros ou duas prestações de cento e oitenta euros. ------------------------------------------- 

------ E agora aqui põe-se outra questão: Esta baixa, num ponto percentual, realmente afecta estas 

famílias? Realmente é aqui que vai ser feita a diferença? É que se nós dividirmos depois este valor, isto 

dá dez euros por mês, que é uma diferença de cento e vinte euros, ou seja, de quatrocentos e oitenta 

euros a zero vírgula quatro a trezentos e sessenta euros a zero vírgula três, dá uma diferença de cento e 

vinte euros, isto dá uma diferença de dez euros por mês, que dá uma diferença de zero vírgula três, três 

três, três, três por dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A questão que eu agora coloco é muito simples: As famílias realmente carenciadas do Concelho 

não têm imóveis avaliados em cento e vinte mil euros; era bom que tivessem, mas não têm. E as famílias 

que têm imóveis avaliados nos termos do Código do IMI, a maior parte delas também beneficia ainda da 

isenção dos dez anos por força da aquisição dos mesmos. Há muitas famílias que ainda beneficiam 

dessa isenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Ora, parece-nos que não é por aqui que se possa fazer a grande diferença; não é pela baixa num 

ponto percentual que se pode salvar ou que se pode falar em verdadeira política social. -----------------------

------ Em meu entender, a verdadeira política social de um Concelho faz-se quando se aplicam as verbas 

na melhoria das condições de vida dos seus munícipes. E é isto que esta Câmara quer fazer: quer, de 

uma forma que eu não considero que vá afectar grandemente a vida das pessoas ou a sua situação 

social – porque não vai afectar, não vamos aqui fazer demagogia, não vai afectar; é certo que é pesado, 

mas não é aí que está a verdadeira diferença. ------------------------------------------------------------------------------

------ Há outras coisas que as pessoas consomem, em que as pessoas todos os dias gastam dinheiro 

que, aí sim, faz diferença; não neste tipo de situações, sobretudo quando estamos a falar de receita que  
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é arrecadada pela Câmara, pelo Município neste caso, que depois vai ser usada na melhoria das 

condições de vida de todos nós. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ E aqui,  sim,  fala-se  em  melhoria do Parque  Escolar,  fala-se no apoio à Acção Social,  

nomeadamente às IPSS´s, fala-se numa série de apoios e também de construção de equipamentos, 

porque a realidade é que, se calhar, esta Câmara não tinha necessidade de fazer tantas obras nem de 

arrecadar tanta receita se muitas dessas obras já estivessem feitas e muitas delas já deviam ter sido 

feitas efectivamente – esse, sim, é o ponto essencial. --------------------------------------------------------------------

------ Agora, não é isso que acontece: Nós temos um Concelho que não tem uma sala de espectáculos 

com condições; temos um Concelho que efectivamente tem uma série de necessidades que têm que ser 

satisfeitas e as pessoas – há pouco o Senhor Engenheiro Hilário disse “as pessoas vão compreender” – 

mas, Senhor Engenheiro Hilário, não vão compreender. O que as pessoas querem, infelizmente, é obras, 

e os senhores sabem perfeitamente disso, porque as pessoas querem é sentir-se bem e não é a baixa 

da taxa do imposto que vai melhorar a vida delas; o que vai melhorar a qualidade de vida delas é que a 

Câmara lhes faculte melhores meios, melhores condições e, para isso, infelizmente, é assim, vai ter que 

arrecadar receita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Para além disso, eu também tive o cuidado, já no ano passado – recordo-me que até estive de 

telemóvel aqui a fazer uma pesquisa em directo, pela Internet, das taxas que foram aplicadas nos 

Municípios vizinhos. Eu hoje tentei fazer essa pesquisa no escritório e curiosamente, Ílhavo aplica a 

mesma taxa e Albergaria também. Não consegui encontrar sobre Oliveira do Bairro e Anadia; mas Ílhavo 

e Albergaria aplicam as mesmas taxas ou propuseram as mesmas taxas que esta Câmara aqui também 

veio trazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Por isso, não me parece que seja por aí que está a verdadeira política social, porque na realidade 

quem está à frente de uma Câmara, e uma Câmara deve ser efectivamente uma empresa, porque uma 

Câmara gere os dinheiros de todos nós, nomeadamente, as receitas de IMI e tem que as gerir da melhor 

forma, de forma também a aplicar na melhoria da qualidade de vida dos seus Munícipes. ---------------------

------ Para além disso, há uma outra questão que eu também queria aqui e que tem a ver com a proposta 

dos Senhores Vereadores, a proposta que foi apresentada em reunião de Câmara e que falava aqui 

numa isenção de pagamento de imposto, mas isto não é possível. Era só isso que eu queria dizer. Era 

bom, mas não é possível. Não cabe à Assembleia Municipal deliberar sobre isenções de imposto. Tenho 

dito”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Manuel Antunes de Almeida (PSD): -----------------------------------------------------------------------------------

------ “Serei muito mais breve que os oradores que me antecederam; na verdade, hoje parece que as 

pessoas  têm  vontade  de  falar  muito  e  eu tenho  cada vez mais  vontade de falar pouco e,  dentro  do  
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possível, acertado. Não sei se isso vai acontecer ou não. ----------------------------------------------------------------

------ Eu diria apenas duas coisas: A Doutora Carla disse o que disse, e é uma opinião, e ela é livre, e eu 

sempre  penso  que a  base da  Democracia é a tolerância;  por conseguinte,  fica com a sua opinião.  Eu  

tenho opinião completamente ao contrário. E as pessoas percebem isso. Aquilo que ela diz que não 

percebem, para mim percebem de outra maneira, mas também é uma opinião. -----------------------------------

------ Relativamente ao Membro desta Assembleia, Senhor Professor Martins, eu dir-lhe-ia o seguinte: 

Esta minha intervenção deve-se, porque eu ainda sou o coordenador desta associação cívico-política 

que é o PSD, e o PSD, como as outras associações cívico-políticas, tem evoluído. Teve momentos maus 

e momentos bons; o PSD de Águeda não é o mesmo de há quinze anos, nem de há vinte, mudou 

profundamente; não sei se para bem, se para mal, a verdade é que é diferente. ----------------------------------

------ E o que eu acho é que não há maior injustiça do que tratar igualmente o que é diferente. ---------------

------ O Senhor Professor Martins disse aqui que o PSD, no passado - nós já estamos em 2009 e 

perdemos a Câmara em dois mil e quatro – dois mil e cinco , aplicou uma taxa, a taxa mais elevada. É 

verdade, não nego nada disso. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Só que onde está uma certa displicência nesta afirmação, é que é completamente diferente, quando 

a economia está em ascensão, num período em que havia crescimento em Portugal, mais, quando se 

fazia propaganda, a partir de dois mil e cinco, dois mil e seis, etc., que nós cresceríamos mais até do que 

a Europa e, nessa altura, também tivemos crises anteriores. Mas, quando a economia crescia, nós 

aplicámos, porque não havia nem sequer as receitas que eram transferidas, tinham o montante que têm 

hoje. E por conseguinte, não é a mesma coisa, num período de grandes dificuldades económico-sociais, 

estar a aumentar, que é verdade que aumenta as receitas da Câmara, toda a gente sabe. --------------------

------ Ora, o que nós não podemos é escamotear a realidade, porque então amanhã vamos pedir ao 

Governo Central que alije para os Municípios -  e aqui estou de acordo com o Senhor Professor  Martins; 

o Governo não quer ver-se com isso e atira para os Municípios que sobrecarreguem, destruam, dêem 

cabo dos munícipes e eles que paguem tudo. -------------------------------------------------------------------------------

------ Nós temos que fazer aqui o meio-termo e o meio-termo é pensar se, neste momento, em que ainda 

não se prevê, embora haja para aí promessas, que eu também não acredito, mas é uma questão de fé – 

o acreditar é uma questão de fé –, que a economia se reabilite rapidamente, tenho muitas dúvidas sobre 

isso. Penso, é a minha opinião, que a Câmara poderia ser sensível no ano que vem, dois mil e dez - dois 

mil e onze, até porque o Senhor Presidente e todo o Executivo sabe, que talvez em dois mil e onze ou 

dois mil e dez, eu até tenho dúvidas, vai haver um aumento substancial de impostos a nível nacional. -----

------ Nós não podemos fugir aos três por cento até dois mil e treze, relativamente ao desequilíbrio com a 

União Europeia. Estamos lá: ou vamos embora ou temos que ir lá e não há outra saída. ----------------------- 
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------ Se a economia não reabilita, se não há mais impostos, quer de IRC, quer outros impostos daí, quem 

vai suportar somos nós através de um aumento de impostos que vai haver, indirectos e directos. E, por 

conseguinte,  num momento,  eu fujo da palavra crise,  mas num momento de grandes dificuldades que o  

País atravessa, com situações muito graves sobre o nosso futuro imediato, não é a longo prazo, é a três,  

quatro, cinco anos, penso que [é a minha opinião] era de o Município de Águeda naturalmente pensar 

nisso e alterar essa situação. Mas é uma opinião, como são válidas todas as outras. ---------------------------

------ Diria apenas que, efectivamente, a nossa posição é de – e eu quero dizê-lo de uma maneira clara – 

é de votar contra esta posição que a Câmara assume. O PSD, como associação cívico-política, 

naturalmente que trabalhou, estudou, verificou todas as condicionantes que envolvem esta Proposta e 

resolveu votar contra. Muito obrigado”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ António Manuel Fernandes Martins (CDS-PP): -------------------------------------------------------------------

------ “Cara colega, Doutora Carla Tavares, sabe qual é o grande problema desta discussão? É que ela 

está a ser tomada por uma Advogada, por um Professor, por um Engenheiro, por um Advogado, etc., 

etc.. Se esta conversa estivesse aqui a ser tida por um trabalhador normal do dia-a-dia, se calhar, aquela 

pequenina rectificação, aquele pequenino valor, que não é tão significativo quanto isso, ia ver, se lhe 

pudéssemos ler a mente, ia ver qual era a dimensão desse pequenino valor. Porque não era um ponto, 

Doutora Carla Tavares, o que deveria aqui ser sugerido ao Executivo não era um ponto, era mais, se 

calhar. Porque o Senhor Doutor Antunes de Almeida veio aqui agora dizer uma coisa que é 

extremamente importante, é “cuidado com o que vem aí”. ---------------------------------------------------------------

------ Esperemos que eu me engane, que em meados do próximo ano, com a quantidade de desemprego 

que continua a haver todos os dias, com a diminuição drástica de contribuições face ao volume de 

desemprego que está a haver, com a necessidade dos apoios sociais que vão ter de ser necessários 

introduzir, nós vamos ficar à espera do que vai acontecer e isto não deve ser entendido aqui como uma 

luta partidária – não é uma luta partidária. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente da Câmara, isto é uma discussão de família, isto é um problema que tem que ser 

resolvido entre todos, porque isto afecta toda a gente. Não pensem que eu estou aqui meramente a fazer 

política, porque eu já nem tenho idade, nem espaço, nem paciência para fazer política. ------------------------

------ Eu estou-lhe a chamar a atenção daquilo que, no dia-a-dia empresarial, dos clientes com quem se 

vai falando, das dificuldades que eles encontram no mercado, das dívidas que não conseguem cobrar, 

de um conjunto de situações que são extremamente complicadas, que vão aparecendo. ----------------------

------ Referiu aqui, e muito bem, que, ao abrigo do IMI, há prédios que estão subavaliados – é verdade. 

Mas também sabe que esses prédios são normalmente prédios degradados que têm muito mais anos e 

são prédios que normalmente precisam de obras de intervenção que têm que ser introduzidas pelos seus  
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proprietários. E obras introduzidas pelos seus proprietários sai-lhes também do seu próprio bolso e sabe 

que um prédio novo não tem tanta necessidade de manutenção e portanto não é necessário tanto 

investimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Depois, note uma coisa,  Doutora Carla Tavares: Há um fenómeno que está a acontecer,  se calhar,  

é por vício, mas olhe que as penhoras do “Magalhães” são capazes de ter algum significado na 

sociedade portuguesa; e olhe que é um produto tecnológico extremamente bem propagandeado, parece 

que faz extrema falta e, há dias, nas Casas de Penhores em Lisboa, já havia gente a penhorar os 

“Magalhães”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, tenhamos alguma atenção a alguns indícios sociais, que parece que não têm significado 

nenhum, mas tenhamos atenção a eles; e quando diz aqui que estamos a falar de pequenos valores, 

tenhamos cuidado com os pequenos valores e esperemos que os meados do próximo ano não nos 

tragam nenhuma surpresa daquelas que nós não gostaríamos de ter porque, segundo se diz, o 

Orçamento Rectificativo vai envolver treze vírgula oito mil milhões de euros – é muito dinheiro para este 

País! – E quando o Estado mexe desta maneira, só tem um sítio onde se apoiar, que é rigorosamente 

onde este imposto se vai apoiar, que é no bolso do cidadão que ainda trabalha, que ainda ganha e que 

ainda pode pagar”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara (PS): ----------------------------------------------------------------

------ “Eu fico feliz por saber que o Senhor Professor Martins não faz política e é defensor ou da Casa dos 

Penhores ou dos penhorados de Lisboa. Aqui, estamos aqui para fazer política, mas temos de fazer 

política com alguma correcção, na minha opinião. -------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, é muito fácil chegar aqui e dizer “eu sou contra todos os Impostos”, mas há uma coisa que 

eu vos digo: É que eu sou Socialista e sou, muito mais do que vocês, contra os impostos, sempre fui, 

sempre cá vim defender a baixa de Impostos. -------------------------------------------------------------------------------

------ O que o PSD propõe é acabar com os impostos todos, ou quase, é diminuir por aí fora; baixa-se 

aquela taxa há bocado, baixa-se esta, mas depois tem um critério de justiça brutal; o PSD e os seus 

Vereadores, têm uma sensibilidade geográfica ao imposto, que é propor para Belazaima do Chão, 

Castanheira do Vouga, Préstimo e Macieira-de-Alcôba, aí sim, porque os prédios aí são extremamente 

valiosos, valores altíssimos e então aí é mais baixo. ----------------------------------------------------------------------

------ No Junqueiro é mais baixo e, na minha Freguesia de Águeda,  na Maçoida  é o máximo. Estou no 

Junqueiro, no Préstimo, e aqui estou na Freguesia de Águeda, mas como é de Águeda paga mais. O 

indivíduo de Bolfiar, que está a um passo da Castanheira do Vouga e de Belazaima-do-Chão paga o 

máximo; o de Belazaima-do-Chão é que não, porque esse coitado, tem lá um prédio muito caro. -----------

------ Portanto, temos de  começar  a  ser justos de uma vez por todas e não é assim que se faz política:  



 
Assembleia Municipal de Águeda     -    Acta da 3ª.  Sessão Extraordinária, do Quadriénio 2009/2013  
 
 

33

 

 

 

Não é chegar aqui e dizer “tem que se baixar”; a gente tem de dizer onde é que corta. -------------------------

------ E u, na realidade, não quero que o Senhor Presidente da Câmara corte as transferências que tem  

de fazer para a minha Freguesia. Mas, quero que o Senhor Presidente da Câmara faça isto que está a 

fazer,  e muito bem. - Senhor Presidente,  os meus parabéns!  O Senhor Presidente  fez aqui uma coisa  

que se chama “Águeda Solidária”. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Vamos falar de política séria. Eu hoje estou aqui a fazer propaganda política, mas séria – é isso que 

eu quero que a gente faça. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Então, o Senhor Presidente da Câmara propõe-se a fazer pequenos trabalhos de electricista, como 

por exemplo, arranjos de tomadas, lâmpadas, entre outros; pequenos trabalhos de canalizador; 

pequenos trabalhos de carpinteiro, como por exemplo, mudança de fechaduras, dobradiças, entre outros; 

pequenos trabalhos de serralheiro, como por exemplo, reparações de portões; entrega gratuita de monos 

e deslocação de cargas de mobílias; entrega de medicamentos e bens essenciais ao domicílio; acesso 

gratuito a iniciativas de índole cultural, recreativa, realizadas pela Câmara Municipal, entre outras. ---------

------ Parabéns, Senhor Presidente da Câmara: Isto é política social! Isto destina-se a pessoas com 

deficiência, a pessoas com mais de sessenta e cinco anos, isto é que é fazer política social: É ir ao 

encontro das classes mais desfavorecidas, das pessoas com problemas. ------------------------------------------

------ Senhor Presidente da Câmara, eu fico também feliz, de nos últimos quatro anos não estar aqui e 

saber que o Senhor optimizou e que deu melhores condições às crianças das Escolas, com os 

transportes, a irem cada vez mais tarde buscá-las, para virem mais tarde para a Escola e chegarem a 

horas, e levá-las cada vez mais cedo para as tais Freguesias de Castanheira do Vouga, Macieira-de-

Alcôba e do Préstimo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Os Senhores querem falar de política social como? Acabar com as Receitas da Câmara Municipal?! 

------ Politicamente, é fácil. O Senhor Presidente não tem Receita, não faz Obra! É fácil pô-lo abaixo; eu 

conheço essa forma de fazer política, eu também a sei fazer, também a cá fiz, ou vocês julgam que não 

fazemos todos política igual? Somos todos políticos. ----------------------------------------------------------------------

------ Agora, o que é necessário é existir dinheiro para que as pessoas na minha Freguesia não tenham 

que estar a levar com água pelas casas dentro, porque o sistema de água não é o melhor, em termos 

das águas pluviais, porque depois vão à Junta de Freguesia dizer-me: “Senhor Presidente, o muro da 

minha cozinha entrou pela casa dentro e eu preciso que me faculte blocos para eu arranjar aquilo, 

porque a água não vai pelo sítio que deve ir e entra ali. E com que dinheiro é que isso se faz? Com o 

dinheiro que se distribuiu, com os dez euros que se distribuiu por mês a cada um? Assim, o homem nem 

meia dúzia de blocos compra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A verdade é que neste País, quando  veio  a crise  económica profunda, foi esse “gastador 
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malvado”, esse homem de mal, que é o Estado, que acudiu às pessoas; não foram as tais empresas 

privadas que gerem tudo bem.  Essas é que acorrem todas,  neste momento da crise,  atrás do tal 

Estado enfadonho e gastador a pedir: “Aqui d´el Rei, que eu preciso...”, ele é o BPN, ele é essas 

empresas todas. E é o Estado, com o dinheiro de todos nós, como é óbvio, que vai acudir a todos, 

porque os Rendimentos Sociais de Inserção, os Núcleos Locais de Inserção, o dinheiro que o Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal de Águeda geriu, e muito bem, que ganhou um prémio nacional do 

melhor gestor, que acode as famílias necessitadas. E é com que dinheiro, meus Senhores? Não é com o 

dinheiro que nós todos temos que dar? Eu gasto muito dinheiro em impostos por mês; nunca o chorei, 

porque é esse que é o mal do latino; o latino não gosta de contribuir; o latino gosta de receber – essa faz 

toda a diferença para o nórdico. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Um amigo meu de Águeda, vive num País nórdico, e um dia estávamos a conversar sobre os 

impostos e ele dizia que não se importava que quarenta por cento do seu salário fosse para impostos; 

sentia-se bem em que fosse, porque sente que o Estado o ajuda e neste momento o problema é que nós 

somos pequeninos, porque somos pequeninos a pensar e somos pequeninos no dar. --------------------------

------ Eu, sou um homem de poucos dinheiros, de poucos teres e de poucos haveres; não choro nem um 

tostão do dinheiro que sai do meu salário e do da minha mulher para o Estado e fico muito feliz em saber 

que, por exemplo, aquele dinheiro que vem para a minha filha do abono de família diminuiu; é sinal que 

eu estou a viver melhor. E é sinal, que também fico feliz, que a um outro irmão meu, que não vive tão 

bem como eu, lhe foi aumentado, porque ganha menos do que eu. Isto é justiça, isto é redistribuir. ---------

------ Isto que o Senhor Presidente da Câmara está a fazer com a “Águeda Solidária” é redistribuir. Não 

vale a pena aqui andarmos a falar, porque aquilo que aqui foi dito é verdade. -------------------------------------

------ Há casarões em Águeda, avaliados em muito menos que o meu apartamentozito, que é um T3 que 

tem vinte anos, podemos dize-lo todos, então, mas alguém engana alguém aqui? A que justiça é que 

vocês estão a brincar comigo? Vocês sabem isso tão bem quanto eu. -----------------------------------------------

------ Agora, três milhões de euros, num ano, é muita obra que é feita. O Concelho de Águeda, está 

completamente carenciado. Ainda agora, apercebemo-nos há pouco tempo que, em termos de 

saneamento, faltam vinte e oito milhões de euros, que nem sequer é a Câmara que tem que fazer, é uma 

empresa de fora. E quem tem responsabilidade no que falta devia ter muito juízo antes de falar, porque 

quem esteve vinte e nove anos à frente disto, devia ter pensado em muitas coisas. -----------------------------

------ Queria só dizer que, entretanto, foi-nos anunciado mais um papão. A crise está de tal maneira 

grande que, agora, daqui a dois ou três anos estamos na Europa e agora a gente por causa do défice 

temos que pagar mais não sei quantos impostos; portanto, vamo-nos acautelar agora. Mas, a gente já se 

devia  ter acautelado era há muito tempo,  porque foi muito dinheiro esbanjado, muito dinheiro posto fora  
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e, nessa altura, eu não ouvia ninguém a falar “onde é que está esse dinheiro todo esbanjado que toda a 

gente  sabe?”.  E muitos deviam pensar nisso era nessa altura,  não era agora.  Portanto,  agora não tem  

muito mal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Daqui a três anos, Senhor Doutor Antunes de Almeida, eu voto também a favor, vamos baixar dois  

por cento para compensar o papão; agora não. Não vamos criar papões onde eles não existem. Vamos é 

projectar a nossa terra para que seja cada vez melhor e cada vez maior, porque projectos megalómanos 

era o tal açude/ponte, que eram três ou quatro milhões de contos; era o pavilhão multiusos, de três ou 

quatro milhões de contos; era tudo aos milhões de contos que o PSD aqui apresentava, porque eu 

lembro-me que a quantidade de projectos era de milhões para cima. E agora os Senhores estão a chorar 

o mal que andaram a fazer? Por amor de Deus! ----------------------------------------------------------------------------

------ Vamos falar de justiça com justiça. Vamos fazer política como devem ser os políticos, que têm que 

ser sérios, honestos e têm que dizer o que pensam e o que sentem, e não é a andar a assustar o povo e 

a falar as coisas num cômputo geral, e tudo assim um bocado abstractamente, para meter medo às 

pessoas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Imposto é um Imposto mau, como todos os Impostos são maus; como ninguém gosta de pagar 

Impostos, mas são fundamentais para o desenvolvimento do Concelho de Águeda, para as obras que 

temos, para as ambições das pessoas porque, Senhores Membros da Assembleia, as ambições de um 

Presidente de Junta são pequenas, são legítimas e são aquelas que as pessoas da Freguesia, que o 

Elegeram, querem. O Senhor há-de falar com os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia sobre 

os Orçamentos que eles têm: Que ambições podem ter? Nenhumas! Vá ver os Planos e Orçamentos das 

Juntas de Freguesia e analise-os. Nenhum Presidente de Junta tem grandes sonhos e grandes 

ambições. Qualquer Presidente de Junta aqui, a começar por mim, tem uma ambição e uma grande 

ambição, que é essa que eu lhe quero transmitir; é esperar um bocadinho de clemência do Senhor 

Presidente da Câmara e do Executivo Municipal para que o possa ajudar, na realidade, a fazer as Obras 

que são necessárias para o povo, que nós lidamos diariamente com o povo e com as suas angústias, 

porque é à porta e ao telemóvel do Presidente de Junta que as pessoas tocam, não é a mais ninguém. 

Nós sabemos das dificuldades que se vivem e aquilo que é falado connosco, mas essas pessoas, 

infelizmente, a maioria delas nem casa própria têm, nem são esses valores que vocês estão a falar. 

Muito obrigado.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Paulo Manuel Matos Soares (PSD): -----------------------------------------------------------------------------------

------ “Vou ser muito breve, porque penso que este assunto já foi demasiado escalpelizado aqui. ------------

------ Queria só transmitir-vos um pensamento: Eu começo a olhar para o nosso País e começo a 

perceber que o Governo não existe; a Justiça  já não se faz nos Tribunais. Toda  a  gente  está  a tirar  a  

 

 

 



 
Assembleia Municipal de Águeda     -    Acta da 3ª.  Sessão Extraordinária, do Quadriénio 2009/2013  
 
 

36

Justiça dos Tribunais; quanto à Fiscalidade, o Estado, que é uma função própria do Poder Central, quer 

atribui-la a outras Instituições da periferia do Estado, que são as Autarquias. -------------------------------------- 

------ Eu sou frontalmente contra a que sejam as Autarquias a cobrar Impostos e a ficar com esse ónus 

sobre as pessoas. Isso é um poder intrinsecamente do Estado Central e, portanto, eu sou contra este 

sistema, por natureza, queria transmitir-vos isso. ---------------------------------------------------------------------------

------ Sou contra um Estado de Impostos, porque, por natureza, sou um liberal, mas compreendo que, 

obviamente, através da via dos Impostos se faz justiça redistributiva, não orçamentos redistributivos; faz-

se justiça redistributiva e, naturalmente, que a Fiscalidade deve incidir sobre quem pode para se poder 

redistribuir sobre quem não pode. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agora, do meu ponto de vista, está-se a embarcar, já aqui no início deste Mandato Autárquico, 

numa forma de tratamento do dinheiro público, que já vem do mandato anterior, que é lançar a ideia de 

que, sem dinheiro não se pode fazer obra. Isso é uma evidência. O Senhor Presidente da Câmara disse 

que a Autarquia trabalha com o dinheiro que tem. Obviamente, que ninguém pode fazer Obra se não 

tiver meios financeiros, mas também é uma verdade que a boa gestão é feita por quem tem escassos 

recursos; porque quem tiver recursos tem muito maior facilidade de gestão, desde que não faça 

desperdícios; desde que tenha prioridades e não encaminhe o dinheiro público para situações supérfluas 

quando ainda há necessidades profundas a satisfazer, nomeadamente no Concelho de Águeda. -----------

------ E nós vimos uma prática anterior de alguma propaganda, algum ambiente festivo, de algum gasto, 

que eu digo que em certas áreas foi importante, para afirmação da imagem de Águeda, mas temos que 

ter cuidado em época de crise e ela está a acelerar-se; ao contrário do que para aí dizem. Temos que ter 

algum cuidado com essa forma de gerir. --------------------------------------------------------------------------------------

------ “É preciso o contributo de todos para que se façam obras”, isso é verdade, mas o Primeiro-Ministro 

já diz que não vai aumentar Impostos e se o Primeiro-Ministro diz que não se vai aumentar os Impostos, 

está, provavelmente, estudado nesta ideia de que alguém vai fazer o trabalho dele, isto é, alguém há-de 

ficar com o odioso perante o Munícipe de cobrar Impostos, e estes Impostos Municipais são uma forma 

de fazer essa arrecadação de receita. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Esta ideia que eu vos queria transmitir tem a ver, também, com o seguinte: Se nós continuamos, ao 

longo deste mandato, a dizer às pessoas que “se não votarem a favor não vai haver obra”, isto é que não 

é política séria. Esta ideia já vem do Mandato anterior e peço imensa desculpa, mas não concordo com 

esta forma de estar, porque lança-se sobre as pessoas esta ideia de que não são livres de votar contra 

ou a favor, conforme as suas convicções. E as conjunturas são diferentes. -----------------------------------------

------ Eu apreciei todas as intervenções que aqui foram feitas sobre esta matéria e elas são todas 

correctas.  A  Receita do IMI  tem  vindo  a  aumentar e,  sobre números  estamos  esclarecidos.  Mas,  o  
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Professor Martins também foi capaz, por um lado, de defender aqui a propriedade e por outro lado, 

defender o trabalho; também uma coisa nunca vista antes no CDS – defende-se, ao mesmo tempo, a 

propriedade e o trabalho! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quais defensores, agora, da solidariedade, como se não houvesse mais ninguém que defendesse a  

solidariedade e a justiça redistributiva. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ A verdade, é que houve tempos aqui que o PSD votou taxas máximas contra os que não votavam 

as taxas máximas, porque eram tempos de grande carência de receita. Não sei se recordam no tempo 

em que houve uma Senhora, que hoje é odiada por toda a gente, que se chama Manuela Ferreira Leite, 

e que foi conhecida pela Senhora que tinha a obsessão do défice, mas o que ela queria fazer era 

recuperação das Contas Públicas; aquilo que, hoje, é uma coisa normal por parte do Poder Central. Hoje, 

fazer a recuperação das Contas Públicas é tido como uma coisa normal e fazer-se a recuperação das 

Contas Públicas tem sido feito à custa de quem? Dos Impostos de todos nós, da arrecadação de receitas 

sobre o rendimento, sobre o trabalho e sobre o património. -------------------------------------------------------------

------ O IMI é um Imposto sobre o património e as pessoas já estão sobrecarregadas com Impostos sobre 

rendimento e, naturalmente, que agora também não estão disponíveis para serem elas a pagar aquilo 

que incumbe aos Poderes Públicos fazer. ------------------------------------------------------------------------------------

------ Dir-se-á, então, vão descobrir um poço de dinheiro para obras? Não, o que é preciso é saber gerir; 

o que é preciso, tanto ao nível do Poder Central, como ao nível do Poder Local, é abandonar projectos 

megalómanos e encaminhar os recursos, que são escassos, para aquilo que é necessário, quer ao nível 

do País isso deve ser feito, porque senão a economia não vai crescer, senão as empresas não vão 

recuperar, se continuarem com esta carga fiscal que têm tido, não vão recuperar, não vai haver 

economia que resista e, naturalmente, que ali o Professor António Martins depois também não terá 

consumidores, porque também para haver consumo tem que haver produção – é o ciclo normal da 

economia – e se nós não produzirmos, é evidente que não haverá riqueza possível, para que possa 

haver consumo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, eu transmitia aqui só esta ideia de que não pode agora pairar nesta Assembleia Municipal 

sempre a ideia de que os votos são Políticos ou são Partidários. Não é nada disso que se trata; o que se 

trata, é que nos tempos que vivemos taxas de IMI máximas é uma injustiça! ---------------------------------------

------ Nós temos que ser justos e o Poder Local tem meios para reivindicar recursos doutra forma e tem o 

direito de o fazer junto do Poder Central, porque foram transferidas muitas competências para o Poder 

Local e eu compreendo que seja preciso receita para corresponder a essas competências, mas quem 

tem que o fazer é o Poder Central, porque se o Poder Central transferiu as competências para o Poder 

Local numa descentralização que se vai fazendo e que há-de desembocar numa Regionalização, mas  
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que há-de ter custos e há-de virar isto ao contrário, isto é, há-de aumentar a despesa, porque há-de ser 

preciso pagar mais salários a mais gente e a mais estruturas e a mais Instituições e depois, não pode vir  

aqui o Senhor Paulo Seara vir falar-me em País Latino, porque nós é que vivemos num País Latino; um 

País Latino onde quem é suspenso de funções, por motivos judiciais, continua a ganhar trinta mil euros  

de ordenado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, com isso é que nós não estamos dispostos a pactuar. Agora, o desgraçado que trabalha e 

que paga impostos, as pessoas que, efectivamente, têm o seu pé-de-meia e que constroem ou adquirem 

uma casa – a defesa da propriedade, que é tão cara ao CDS, mas é tão cara também aos Sociais 

Democratas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nós somos humanistas e defendemos a propriedade, o que não defendemos é a usurpação e o que 

não defendemos é a má gestão dos dinheiros públicos. Não me venham falar, outra vez, no passado, 

porque isso já foi escrutinado. A má gestão dos dinheiros públicos em Águeda já foi escrutinada. Agora, 

nós temos é que caminhar e vamos caminhar bem e em conjunto. ----------------------------------------------------

------ Actualmente, não nos ponham é a mordaça de não podermos dizer o que pensamos, com liberdade 

e de termos votos, sempre, em Liberdade. Essa ideia de “…Venham cá depois, Senhores Presidentes 

das Juntas de Freguesia, pedir Obra, que depois nós conversamos…”, isso vem do Mandato anterior e 

não pode acontecer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Fica aqui já um aviso do PSD, que não é justo, não é uma questão de formas de estar, é uma 

questão de ética Política. O que é preciso é gerir bem o dinheiro. -----------------------------------------------------

------ O que nós pedimos ao Governo Local é que o dinheiro, ainda que escasso, seja bem gerido, e tudo 

que estiver ao nosso alcance, para contribuir para que o Concelho de Águeda tenha mais recursos para 

fazer a obra tão desejada para darmos o salto em frente, nós colaboraremos. ------------------------------------

------ Portanto, não nos peçam é para perdermos as nossas convicções e para virmos aqui para fazer a 

vontade ao Poder, porque a obra faz-se com o dinheiro que se tem. Uma Autarquia e um Poder Local ou 

sem ser Local, também não é uma Instituição de caridade, que anda por aí a pedir esmolas para depois 

fazer obras. Há regras de obtenção de fundos; há regras que são, naturalmente, feitas ao nível dos 

Órgãos do Estado e é ao nível da Assembleia da República é que estas coisas se têm que resolver. ------

------ A justiça faz-se com leis justas, com leis que permitam, efectivamente, ir buscar o dinheiro onde ele 

está a mais, para se poder redistribuir por quem o não tem. -------------------------------------------------------------

------ Eu não acredito que seja através do IMI que se faça justiça social, obviamente que também se faz, 

mas não é só através do IMI que se faz justiça social. Quanto a “Águeda Solidária”, há muitos 

programas, mas para a parte solidariedade, aliás, faz parte do programa do Partido Socialista, faz parte 

do programa do Governo, o investimento nessas áreas. ----------------------------------------------------------------- 

------ Agora, se querem investir nessas áreas que deixe lá alguns dos projectos megalómanos e que faça 

uma boa gestão dos dinheiros públicos para que, depois, haja dinheiro para distribuir para as Autarquias  

e para os Senhores Presidentes de Junta, etc.. -----------------------------------------------------------------------------
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------ Estamos cansados de um Estado de Impostos e portanto, temos que ter a Liberdade de o poder 

dizer, porque quando perdermos essa Liberdade de dizer isto, perdemos as nossas convicções. ------------

------ Era só isto que eu vos queria transmitir, mas com toda a abertura e com toda a tranquilidade e para 

vos explicar, em função da intervenção do Professor António Martins, que diz que não faz Política, mas 

vem aqui fazer alguma e tem feito nos últimos tempos, mas está no seu direito, que conseguiu defender, 

ao mesmo tempo, a propriedade e o trabalho. -------------------------------------------------------------------------------

------ Vamos ver como é que vai ser o vosso comportamento futuro; Partido charneira como querem ser a 

nível Nacional, também querem ser a nível Local. --------------------------------------------------------------------------

------- Nós também somos pela justiça social, nós também somos pela defesa da propriedade e nós 

também somos pela fiscalidade justa, que me parece que com taxas máximas de IMI, nos tempos que 

vivemos, não choca a ninguém que elas sejam baixas e não as máximas. ------------------------------------------

------ Era só esta a mensagem que eu vos queria transmitir. Obrigado.” ----------------------------------------------  

------ José Carlos Raposo Marques Vidal (PS): ---------------------------------------------------------------------------

------ “Senhor Presidente da Assembleia Municipal, desejo-lhe um bom Mandato neste primeiro momento 

que subo aqui e dirijo a palavra a esta Assembleia. ------------------------------------------------------------------------

------ Eu estive ali sentado e mudei de opinião umas dez vezes, ao longo das vossas intervenções, mas 

vou ficar na capa dos Jornais porque a Proposta do Professor António Martins é de uma baixa de um 

ponto para zero ponto seis e zero ponto três. O PSD não propôs nada, também já estamos habituados a 

isso. Depois, foi apresentada na reunião da Câmara Municipal aquela Proposta uma bocado 

maquiavélica e que é inexequível. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Falando para os Senhores Jornalistas, eu proponho a taxa de zero ponto quatro e zero ponto dois, 

mais baixo é impossível, não me permitem. E ao propor isto, é uma forma de sair nas primeiras páginas 

dos Jornais, sem ter nenhuma responsabilidade na gestão da Câmara Municipal, isto é, sendo totalmente 

irresponsável, porque está nos estatutos dos Senhores Membros que são irresponsáveis naquilo que 

dizem e não são responsabilizáveis de nenhuma forma, é o que eu estou a seguir. Mas, pelo menos, 

espero que saia a minha fotografia nos Jornais, propondo o zero ponto dois e zero ponto quatro. -----------

------ Meus Senhores, andamos a brincar aos números. Eu quero referir só duas situações: ------------ A 

primeira situação, é que ninguém disse quanto é que era a baixa de zero ponto um em receitas. É cerca 

de oitocentos mil a um milhão e duzentos mil, porque não se sabe ainda o que é que vai ser, porque 

aqueles quatro milhões que lá estão são de várias receitas e não só de IMI. --------------------------------------- 

------ A segunda situação, é que eu vou propor ao Senhor Presidente da Câmara é o seguinte: O PS vai 

votar favoravelmente, porque acredita que a Câmara Municipal, com essa receita, irá criar condições,  

não só para realizar as obras que tem planeadas, mas também para fazer a redistribuição e o equilíbrio 

social,  que  é necessário em tempos de crise;  não acredita,  Senhor Membro da Assembleia, que o zero  

ponto um e uma pessoa que tenha uma casa de quinhentos mil euros, que dá quinhentos euros por ano, 

que ele gasta logo no jantar dos crustáceos e que dá para fazer aquelas falcatruas de milhões, que se 
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viu hoje na Televisão, e que esses quinhentos euros são gastos fora do Município, portanto nunca 

reverteu para a Câmara para nada. --------------------------------------------------------------------------------------------

------ A justiça social faz-se centralizada, neste momento, na Câmara e não se centraliza em cada um de 

nós, que meteremos o zero ponto um ao nosso bolso e gastaremos da nossa forma e da forma que bem 

nos apetecer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu defendo que numa situação de crise, a solução é que a Câmara faça a sua gestão o melhor 

possível e solicito ao Senhor Presidente da Câmara que, quando tiver apurados os valores finais, faça 

uma consignação de cinquenta por cento dessa verba, respeitante à baixa de um por cento, de zero sete 

para zero seis; do zero quatro para zero três; faça uma consignação de cinquenta por cento dessas 

verbas ao Apoio Social Efectivo, nos diversos programas, desde aquele que o Paulo Seara aqui falou, do 

“Águeda Solidária”, como outros, em termos de habitação e em termos de acção concreta, imediata e de 

urgência, como já se vê aí situações. ------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não acredito que nenhum desses têm casa de quinhentos mil euros e de um milhão em Águeda, vá 

fazer essa acção, quando lhe aparecer o desempregado aqui à porta da Câmara e quando aparecer o 

esfomeado à porta da Cruz Vermelha. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Esses, das casas de um milhão de euros e que irão poupar quinhentos, mil e dois mil euros, não 

vão fazer nada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, não é por aí, é aprovando as taxas máximas, mas solicitando que sejam rigorosos na 

aplicação do dinheiro e solicitando, se assim o Poder aceitar e espero que haja uma resposta à Proposta 

do PS, que consigne cinquenta por cento dessa verba às questões sociais, aos apoios e projectos 

sociais, não só das diferentes Freguesias mas, fundamentalmente, das pessoas que têm dificuldades.” -- 

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos (PSD): -------------------------------------------------------------------------

------ “Peço desculpa por usar da palavra mais uma vez, mas importa fazer aqui duas ou três 

rectificações: A primeira é para o Professor José Vidal - o que nós referimos em relação aos quatro 

milhões cento e oitenta e nove mil, é o que consta dos Balancetes da Câmara, receita adquirida pelo  

Imposto Municipal sobre Imóveis, é o IMI que está em causa e foram os valores que nós dissemos. Se o 

Senhor  disse  que  dessas  Receitas tem outros valores que não dizem respeito a isso,  não sei e espero  

que o Senhor Presidente me confirme isso ou então, alguma coisa andará muito mal na Câmara, mas 

penso  que  o  Senhor  Professor  José  Vidal,  mais  uma  vez,  no  que  diz  respeito a  números,  está 

completamente enganado. Depois, sobretudo, um conjunto de considerações que foram feitas aqui.-------

------ Sobre a responsabilidade das intervenções, tenham paciência, eu sou uma pessoa que me  

considero responsável, que tento estudar os assuntos e não aceito muito bem que venham para aqui 

dar-nos lições de responsabilidade, mais a mais, fazendo algumas considerações, que são verdadeiros 

atentados ao que estamos a discutir, mas eu nem ponho isso em causa. -------------------------------------------

------ Acho que a responsabilidade de todos nós deve ser respeitada e uns sabendo mais, outros 

sabendo menos, todos terão a obrigação de se esforçar por fazerem valer as suas opiniões. -----------------
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------ Foi o que eu e todos nós tentámos fazer, mas passa-se aqui a imagem de que quem pede baixa de 

impostos é irresponsável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Eu não gostaria que isto ficasse como uma ideia definida, porque eu não me sinto como nenhum 

irresponsável e eu entendo que a carga de impostos em Portugal é elevadíssima e muito mal aplicada, 

porque se ela fosse bem aplicada, doutro discurso estaríamos a falar. Paulo Seara, estamos a falar de 

Paulo Ramos, filho de ex-Presidente de Câmara. Esse homem que, segundo o PS, diz que nada fez, 

mas que ao fim e ao cabo quero dizer-lhe que o saneamento que está feito em Águeda, foi feito pelo 

PSD, não foi por mais ninguém. -------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Para terminar, queria deixar este apelo a todos nós: É tão lícito defendermos a baixa dos impostos 

como o aumento dos impostos. Eu tenho a certeza, absoluta, que se esta Câmara, em vez de receber 

quatro milhões de euros de receitas do IMI, recebesse seis milhões, poderia fazer muito mais obra. Eu 

não tenho dúvidas nenhumas disso; assim como se o Governo Português já tivesse recebido de 

impostos mais quinze mil milhões de euros, não teria hoje um défice de oito por cento e não precisaria de 

apresentar um Orçamento Rectificativo. Isso é claro. ----------------------------------------------------------------------

------ Discutimos aqui o IMI e a partir de determinado momento, parece que estávamos a discutir um 

programa do Governo e só estamos a discutir uma taxa. É óbvio que é dinheiro que é arrecadado que dá 

para tudo, podemos discutir tudo, mas não é o que está em causa. Está-se a discutir uma questão de 

uma taxa. Já sabemos para onde é que vai o dinheiro, vai para muitos sítios, até vai para ordenados de 

muitas pessoas, inclusivamente para a minha senha de presença nesta Assembleia Municipal. Mas, não 

é isto que está aqui em causa. Muito obrigado.”----------------------------------------------------------------------------- 

------ De imediato, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, passou a palavra ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, para responder aos intervenientes, esclarecendo o que a seguir se 

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

------ “Eu gostaria de fazer aqui um ponto prévio.  Nós, e  estamos todos de acordo que,  os tais Impostos  

que a Câmara recebe, ou que recebeu também, são o IMI; o Imposto Único de Circulação; IMT; 

Derrama; Contribuição Autárquica e Imposto Municipal de Sisa. ------------------------------------------------------- 

------ Eu quero dizer-vos que em dois mil e quatro, a Câmara Municipal recebeu destes Impostos, sete 

milhões duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e setenta e seis ponto nove;  em  dois mil e oito 

recebeu sete milhões quinhentos e trinta e sete mil setecentos e vinte sete ponto trinta e oito, ou seja, em 

quatro anos com a subida toda dos impostos, como estão aqui a dizer, nós tivemos um aumento de 

receitas inferior a trezentos mil euros neste impostos, que estão aqui a ser julgados hoje. Portanto, se 

pusermos a inflação nisto, vejam neste cômputo como é que está. ---------------------------------------------------

------ Depois, há uma outra situação que eu não consigo perceber. Devo estar par além da minha 

faculdade, que é diminuir o zero sete para zero seis. Eu não consigo perceber, são prédios que estão 

mal avaliados, porque se estivessem bem avaliados ou estivessem com valores superiores, dirigir-se-iam 

às Finanças e pediam uma avaliação extraordinária do prédio e passariam a pagar zero quatro, que é 
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aquilo que paga todos os prédios avaliados. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Quer dizer, com uma descida nas taxas de zero sete para zero seis, estamos ainda a beneficiar 

mais aqueles que menos pagam. Eu aqui, sinceramente que não consigo perceber esta situação. ----------

------ Depois, em termos de taxa zero quatro, e eu disse quando me candidatei a primeira vez que iríamos 

ter taxas médias de impostos e aquilo que nós fizemos foi descer do zero cinco para o zero quatro, 

depois a Lei é que acompanhou e veio para o valor que nós tínhamos, não há dúvidas a respeito disso, 

sejamos claros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nós sempre tivemos uma Proposta de zero quatro, aquilo que fazia o PSD, no passado, era zero 

cinco e no ano das eleições, descia para zero quatro, era isto que fazia. Nós mantivemos o zero quatro. -

----- Depois, aquilo que se passa é que eu não sei como é que os Senhores fazem justiça social 

descendo o IMI. Obviamente, que há famílias que têm dificuldades de pagar o IMI de zero quatro, mas há 

muitas que não conta ser de zero quatro ou até podia ser zero seis, ou zero sete e vocês também estão 

a descer os impostos para esses casos. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Aquilo que eu entendi, que era necessário e que devia ser apresentado, é que deviam ter apoiado a 

Proposta do José Vidal e que houvesse uma Política distributiva, para apoiar aqueles que, efectivamente, 

precisam, porque a descida cega dos impostos vai apoiar, efectivamente, aqueles que precisam, alguns 

daqueles que estão nesse escalão, mas para aqueles que não precisam, também vão descer os 

impostos e estamos a ser justos? Será que é possível fazer a distribuição Política distributiva de largo 

espectro? Ou aquilo que nós devemos fazer é procurar aqueles que precisam, realmente, de serem 

apoiados e dar-lhes aquilo que eles precisam? -----------------------------------------------------------------------------

------ Meus Senhores, é na justiça social que temos de actuar; é nos apoios sociais que vamos ter de  

apoiar. Nós temos um número muito significativo de pessoas que estão a viver em piores condições que 

estavam  no  ano  passado  e  há  dois anos,  é verdade,  mas também temos um número significativo de  

pessoas que têm um bom nível de vida e que o aumentou durante este ano, porque se nós formos ver, o 

preço dos combustíveis desceu; as prestações das casas desceram este ano e portanto têm mais 

rendimento disponível. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nós temos de diferenciar as coisas; temos de apoiar aqueles que, efectivamente, precisam e 

estaremos cá para o fazer, mas não ser cegos na distribuição. É isso que pretendemos, porque foi aqui 

dito também que aumentaram as famílias com apoios escolares, é verdade, porque houve alteração dos 

escalões, mas é menor o número daqueles que estão no primeiro escalão e é maior aqueles que estão 

no segundo escalão, porque foram alterados os critérios. ----------------------------------------------------------------

------ Aquilo que nós temos de ter é apoios para aqueles que, efectivamente, precisam. É isso que nós 

temos de fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto aos projectos megalómanos, digam quais são eles e digam isso claramente. --------------------

------ Foi aqui falado no Centro de Artes. Nós pensamos que é possível, estamos a avançar com os 

projectos, na altura quando for para conversar iremos ver se temos efectivamente.------------------------------
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------ Agora, temos uma possibilidade de ter dinheiro e apoios para avançar com essa obra; estamos a 

tentar avançar com os apoios e com obras nas Escolas, porque entendemos que é fundamental; o 

Parque Empresarial e melhorar as condições da Cidade, em termos de urbanismo e também das 

Freguesias nalgumas coisas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ A respeito dos projectos megalómanos, venham-me dizer quais eles são; se for de Águeda, 

estamos falados e estamos perfeitamente à vontade. ---------------------------------------------------------------------

------ Por isso, eu não compreendo as vossas intervenções, sinceramente que não, porque aquilo que eu 

gostaria de ter é algum dinheiro para poder fazer apoios àquele que, efectivamente, precisam. --------------

----- Situações supérfluas também foram aqui faladas e eu gostaria também que me referissem, porque 

estamos cá para analisar e ter uma gestão mais correcta, porque é assim que devem ser geridos os 

dinheiros públicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Quanto aos prédios degradados, eu posso dizer-vos que ando a lutar por uma outra coisa; não é 

este agravamento dos cinquenta por cento que vamos aqui falar; é uma avaliação extraordinária dos 

prédios, que o Governo autorize às Autarquias, aos prédios degradados, ser feita uma avaliação 

extraordinária, porque os prédios pagam dez euros, nós damos mais cinco e  continua tudo na mesma e 

nós temos verdadeiros cancros dentro da Cidade que não conseguimos fazer nada; temos que falar com 

o Governo nesse sentido, porque nós temos aí uma situação que podíamos ter escoltado um enorme 

gome,  em  termos  de  serviços  e  de construção da Cidade, mas aquele terreno paga qualquer coisa de  

Contribuição à Câmara e os proprietários nunca estão disponíveis para o negociar; é melhor tê-lo 

desprezado  a silvas do que fazer alguma coisa.  Se pagassem aquilo que deviam pagar,  se fosse 

possível fazer uma actualização extraordinária desses prédios, esses prédios entrariam no mercado e 

seria muito mais fácil, porque se todos pagassem, se todos os prédio tivessem sido avaliados, estou 

convencido que poderíamos ter descido para uma taxa de zero dois, seria muito mais justa para todos. --

------ O problema disto é termos ainda tantos prédios não estarem com a avaliação nos Códigos do IMI. --

------ A Câmara vive com o dinheiro que tem; eu gostava de ter dinheiro, obviamente, para aquilo que é 

necessário, para cumprir o Plano, mas o Plano será feito de acordo com os meios financeiros. --------------

------ Agora, eu acho que teremos de reforçar políticas sociais, dirigidas para aqueles que, efectivamente, 

precisam e, por isso não me vou alongar mais sobre isto. A decisão é vossa. -------------------------------------

------ Quanto às taxas a Câmara Municipal não retira a Proposta que fez, portanto mantém o zero quatro 

e o zero sete e coloca à vossa consideração, sendo certo que não é uma descida de um ponto na taxa 

do IMI que se faz justiça social. A justiça social faz-se doutra forma, porque nós não gostamos de pagar 

impostos, mas eu vejo noutros Países e penso que foi aqui falado, que pagam taxas de impostos 

superiores a cinquenta por cento e não estão descontentes e, é uma cultura de não fuga aos impostos, 

inclusivamente. Mas, tudo isso é uma mudança de mentalidades que nós temos de fazer. --------------------

------ Nós ainda lembramos dos tempos, que não estão muito longe, em que os heróis eram aqueles que 

fugiam aos impostos e, felizmente, começamos a aproximarmo-nos desses Países, que têm taxas de 
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impostos superiores a cinquenta por cento. Nós queremos que todos paguem impostos, porque se todos 

pagarem aquilo que devem, pagamos todos muito menos. Muito obrigado.” ----------------------------------------

------ Não havendo mais intervenções neste ponto da Ordem do Dia, o Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por maioria, com dezoito votos 

a favor, onze votos contra e doze abstenções, deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de 

Águeda, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS: ----------------------------------------------------------

------ “O n.º 5 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) dispõe que compete à 

Assembleia Municipal fixar a taxa do imposto sobre prédios urbanos e prédios urbanos avaliados já  

segundo os critérios determinados  neste código, dentro dos intervalos aí previstos, respectivamente de 

0,4 % a 0,7 % e 0,2 % a 0,4 %. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ De acordo com a línea a) do nº 6 do artigo 64º e a alínea f) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99, 

de 18 de Setembro, com a redacção conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deve o executivo 

municipal propor à Assembleia as taxas do imposto a aplicar. ----------------------------------------------------------

------Nestes termos  e  atendendo  aos  crescentes  níveis  de  responsabilização  autárquica  perante  os  

Munícipes e o necessário reforço da capacidade financeira do Município, propõe-se à Câmara Municipal 

que delibere submeter à apreciação e decisão da Assembleia Municipal a fixação das seguintes taxas do  

Imposto Municipal sobre Imóveis, a aplicar no próximo ano de 2010: -------------------------------------------------

------ Prédios urbanos: 0,7%; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI: 0,4%. --------------------------------------------

----- A propósito deste assunto os Senhores Vereadores Brito Salvador, Carla Jacinta e Manuel 

Marques, apresentaram uma proposta no sentido de se aprovarem para o imposto em causa as 

seguintes taxas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Para os prédios situados no centro de Águeda – 0,6%. ------------------------------------------------ 

------ Para os prédios situados na zona limítrofe de Águeda – 0,5%. -------------------------------------- 

------ Para os prédios situados nas Freguesias de Belazaima-do-Chão, Macieira-de-Alcoba, 

Agadão, Castanheira do Vouga e Préstimo – 0,4% ------------------------------------------------------------ 

------ Para os prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI – 0,3% ------------------------------------- 

------ E para os prédios cujos proprietários estejam desempregados, a isenção do pagamento 

deste imposto.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Ponto 6 – “Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda, para 

aprovação da Majoração da Taxa do IMI, para o ano de 2010, aplicável a Prédios Degradados”; ----- 

------ Ao iniciar este ponto da Ordem do Dia, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia concedeu a 

palavra aos Senhores Membros da Assembleia Municipal, que fizeram as intervenções que a seguir se 

transcrevem na íntegra: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------ Manuel Augusto de Almeida Farias (PS): --------------------------------------------------------------------------- 

------ “ Foi com uma satisfação razoável que ouvimos há pouco o Senhor Presidente da Câmara, pelo 

menos eu confesso-me, pessoalmente, agradado, com as diligências, no sentido de reforçar as 

condições de intervenção, cruzando a via fiscal com as possibilidades de administrativamente actuar 

sobre os prédios degradados, sobre as situações de especulação que elevam os interesses individuais, 

ao ponto de os colocar em confronto e de fazer baixar, de quase destruir, a vivência colectiva que deve 

ter o primado sobre os referidos interesses individuais. -------------------------------------------------------------------

------ Esta Proposta de majoração parece-nos, de facto, completamente pacífica. Contudo, eu gostaria de 

colocar aqui três questões ao Senhor Presidente da Câmara, porque os critérios de aplicação poderão 

levar mais longe ou encurtar os efeitos desta medida. --------------------------------------------------------------------

------ Quais os limites que nesta fase, ou para dois mil e dez, serão entendidos como o Centro Histórico 

de Águeda? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Se nestes limites estão referenciadas situações de prédios degradados que não estejam a cumprir a 

sua função  ou  que constituam perigo para  a  segurança de pessoas e bens e que esteja numa situação  

de habitação, particularmente, de habitação arrendada? ----------------------------------------------------------------- 

------ Finalmente, que nesta definição de prédios degradados, prédios que não estão a cumprir 

satisfatoriamente a sua função e que fazem perigar a segurança de pessoas e de bens, também se 

poderão incluir aqueles prédios que possam ser pintados de um amarelo oco ou de outra cor qualquer e 

que por, essa via, deixem de parecer tão degradados. Obrigado.” ----------------------------------------------------- 

------ Hilário Manuel Ferreira dos Santos (PSD): ---------------------------------------------------------------------- 

------ “Senhor Presidente, a situação já foi aqui falada várias vezes e já todos detectámos que esta 

majoração é, claramente, insuficiente para alterar o que quer que seja, no nosso propósito, ao nível 

dos prédios degradados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Não está em causa o esforço da Câmara Municipal e nós realçamos nessa matéria, tem sido um 

propósito seu desde o primeiro momento que cá chegou neste processo. ---------------------------------------

------- Já lhe perguntámos, várias vezes, qual o valor da receita que daqui advém, mas isto é 

praticamente irrisório, porque não tem expressão, já nos explicou isso. O Senhor Presidente também já 

deu conta da dificuldade que temos de actuar sobre esta matéria mas, eu penso que, se calhar, 

podíamos ir mais além, às vezes, nestes processos, porque, às vezes, estes prédios degradados 

põem em causa até, inclusivamente, a saúde pública. -----------------------------------------------------------------

------ Nós, muitas das vezes só actuamos quando está em causa a segurança fora da sua zona 

territorial, quando está o prédio degradado a pôr em causa o passeio; quando está a pôr em causa a 

estrada, aí podemos fazer uma actuação. Mas, nós não podemos ver só isto do ponto de vista da 

segurança; temos que ver, hoje, na questão da saúde pública; há várias situações sobre as quais nós 

podemos intervir e podemos nem ter sucesso mas a Câmara de Águeda e as Câmaras deste Pais 

devem ter este combate como objectivo, ainda que posamos ter insucesso no futuro, mas devemos 
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começar a fazer levantamentos sobre esta matéria e ver aqueles que estão, efectivamente, a pôr em 

causa esta questão da saúde pública, que é cada vez mais importante; a questão da transmissão de 

doenças; a questão de haver acessos que não estão vedados;  há que tentar actuar coercivamente. ---

------ Não sei se, inclusivamente, compete a nós ou não, tentar mandar fazer reavaliações, porque 

como diz e muito bem ao abrigo do antigo Código, esse então é que pagam dez euros, cinco euros e 

ainda que seja assim, tentar fazer alguma reavaliação destes processos. ----------------------------------------

------ Eu penso que a Câmara Municipal deve fazer este levantamento e fazer um combate efectivo 

sobre isto. Temos sempre majorado, mas já verificámos que não pela via da majoração que nós lá 

vamos.  O Senhor Presidente  já diz que tentou fazer várias tentativas, tentamos junto do Governo mas  

nunca conseguimos, vamos arranjar aqui um instrumento, que eu penso que é possível, que nos vai 

dar trabalho e vai-nos dar problemas, porque é evidente que os donos dos prédios nos vão causar 

problemas, mas está em causa a evolução do nosso Concelho e nesta matéria, Senhor Presidente, 

nós estamos ao seu lado nas taxas e nas opções todas que o Senhor Presidente queira tomar. Muito 

obrigado.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ António Manuel Fernandes Martins (CDS-PP): ----------------------------------------------------------------

------- “Eu queria apenas pedir um esclarecimento ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, que é o 

seguinte: Discutir esta taxa é inócua, porque tenho a impressão de acaba de saia uma Lei que permite, 

às Câmara Municipais, actuar de imediato. Eu fiz um resumo da Lei, que é tão simples quanto isto: Os 

proprietários têm que garantir a reabilitação do edifício e os proprietários passam ter que assegurar 

essa reabilitação do edifício num determinado prazo e a partir, salvo erro, já destes dias curtos atrás, 

porque a Câmara Municipal terá que constituir uma entidade gestora, tanto quanto creio, de 

reabilitação, à qual compete impor ao proprietário a execução num período definido pela própria 

Câmara. No caso em cumprimento, a Lei, que entrou agora em vigor, supõe que esta entidade possa 

tomar posse administrativa, quer de edifícios, quer de fracções e ainda em caso de incapacidade do 

proprietário, este pode chegar a um acordo com a gestora para a realização das obras, o que uma vez 

concluídas, o proprietário terá quatro meses para pagar as despesas ou entregar o prédio para 

arrendamento, como forma de pagamento. Neste caso, o dono poderá opor-se e haver a venda 

forçada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, acho que é genericamente o que isto impõe e portanto, isto muda, substancialmente, 

tudo aquilo que temos estado a discutir, porque agora cabe à Câmara Municipal actuar e tem 

mecanismos para actuar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Acho que esta taxa de majoração, neste momento, já não constitui qualquer tipo de pressão de 

qualquer espécie, porque a Câmara Municipal, neste momento, tem mecanismos, que na minha 

opinião, deve estudar, deve actuar e legalmente deve fazê-los cumprir.” ----------------------------------------- 

------- Decorridas as intervenções dos Senhores Membros da Assembleia, o Senhor Presidente de 

Assembleia passou a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para responder aos 



 
Assembleia Municipal de Águeda     -    Acta da 3ª.  Sessão Extraordinária, do Quadriénio 2009/2013  
 
 

47

intervenientes como se transcrever na íntegra: --------------------------------------------------------------------------- 

------ “Quanto às questões do Senhor Engenheiro António Farias, queria dizer que nós começámos por 

introduzir alguns mecanismos positivos e aquilo que se vê no Centro de Águeda, é que muitas casas 

têm sido recuperadas, algumas mais emblemáticas e de grande dimensão, é que estão com 

problemas. Mas, também queria dizer que não temos conhecimento que esteja ninguém a morar 

nestas casas degradadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Obviamente que, também temos a situação de haver pinturas exteriores das fachadas, acho que 

é um mal menor, pelo menos, o impacto visual já não é tão negativo e aqui teremos de lá ir pelos 

prédios de devoluto, mas também é diminuto e aqui a legislação é bastante mais complexa. -------------- 

------ Sobre a questão das intervenções, nós contamos intervir fortemente neste aspecto. Não será de 

imediato, e digo-vos já que vamos fazer, porque são processos complexos, estamos a preparar os 

processos para comprar o Parque Ribeirinho e que vai obrigar a algumas expropriações, que estamos 

a preparar com os nossos juristas os passos todos, porque são processos complexos que não podem 

falhar. Lembremos que há muitos anos que estão terrenos por resolver situações, porque não há 

possibilidades de acordo entre a Autarquia e os donos dos terrenos, face às discrepâncias dos valores 

que são pedidos; como os terrenos na várzea que foram ocupados, inclusivamente, pela estrada que 

lá está há mais de uma década e existem ainda lá problemas e teremos de resolver essas situações e 

estamos a pegar num pacote bastante grande para fazer o Parque Urbano da Cidade.----------------------

------- Agora, posso dizer-vos que entraremos, de imediato, depois, com os prédios em ruínas para 

termos uma intervenção forte, porque uma das questões que nos dizem é que as pessoas não têm 

dinheiro para recuperar os prédios. Há mecanismos de apoio para isso; mas também podem vender o 

prédio e aplicar o dinheiro noutro local; não nos podem é obrigar a todos a ter uma Cidade e um 

Concelho da forma como ele está, com tanta construção velha. ----------------------------------------------------

------ Nós já tivemos um programa de apoio, que iremos reeditar, de apoiar aqueles que têm mais 

dificuldades em pintar as suas casas; chegámos a oferecer as tintas e os materiais para aqueles que 

têm maiores dificuldades e pintar a plástico ou cal, vão-me desculpar, mas é uma tarefa que eu 

considero que seja fácil, porque pode haver aconselhamento. Nós conseguimos empresas que davam 

esse aconselhamento e portanto pode ser feito qualquer um. --------------------------------------------------------

-------Tem que haver aqui alguma vontade de colaborarmos todos em termos uma Cidade e um 

Concelho melhor. Isto é só para dizer que estamos atentos e pelo menos, haver lá um acrescento, que 

eu espero que seja bem visível, mas não é, contrariamente à Taxa dos Direitos de Passagem, que 

vem ao lado na factura, aqui devia haver no IMI, este agravamento devia ser bem notório para as 

pessoas sentirem que estão a prejudicar e que estão a pagar alguma coisa mais. Muito obrigado” ------- 

------ Seguidamente, e não havendo mais intervenções neste ponto da Ordem do Dia, o Senhor 

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

unanimidade, deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de Águeda, que a seguir se 
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transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ “MAJORAÇÃO DO IMI APLICÁVEL A PRÉDIOS URBANOS DEGRADADOS: -----------------------

------ “O  n.º  8, do artigo 112.º, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI),  dispõe  que  os  

Municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, podem majorar até 30 % a taxa do 

imposto municipal sobre imóveis aplicável  a prédios  urbanos degradados,  considerando-se como tais  

os que, face ao seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam  

perigar a segurança de pessoas e bens. -----------------------------------------------------------------------------------

------ De acordo com a alínea a) do nº 6 do artigo 64º e a alínea f) do nº 2 do artigo 53 da Lei nº 169/99, 

de 18 de Setembro, com a redacção conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deve o 

executivo municipal propor à Assembleia a majoração da taxa do imposto a aplicar. -------------------------

------ Nestes termos, e considerando a necessidade de combater a desertificação dos centros urbanos 

e de evitar a sua degradação, propõe-se à Câmara Municipal que delibere submeter à apreciação e 

decisão da Assembleia Municipal a majoração da taxa do imposto municipal sobre prédios 

urbanos degradados, sitos na zona histórica da cidade, em 30%, para vigorar no próximo 

ano de 2010.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto 7 – “Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda, para 

aprovação da Derrama sobre o Lucro Tributável e Não Isento Sujeito a IRC”; ----------------------------

--------- Ao iniciar este ponto da Ordem do Dia, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia deu a 

palavra aos Senhores Membros da Assembleia Municipal, que fizeram as intervenções, que a seguir 

se transcrevem na íntegra: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Joana Cristina Correia dos Santos (PSD): -----------------------------------------------------------------------

--------- “Em primeiro de tudo, eu aplaudo, desde já, a criação de um Parque Industrial, mas eu acho 

que não é só importante criar as condições e infra-estruturas. Voltamos, outra vez, à questão dos 

impostos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Derrama, é o imposto cobrado sobre o lucro tributado das empresas e , mais uma vez, será fixado 

pelo valor máximo, um ponto cinco, ou pelo menos, é a proposta apresentada pela Câmara, em que eu 

não concordo, por várias razões: A primeira das quais é realmente a crise económica. A situação 

económica do País tem tendência a agravar, ao contrário do que alguns e que se tem ouvido falar de 

alguns pruridos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Efectivamente, as empresas vão ver a sua situação agravada por várias razões: -----------------------

------ Em primeiro de tudo, o crude e o petróleo não vão continuar a estes preços tão baixos como se 

tem visto ao longo deste último ano, e como tal, é uma das matérias primas fundamentais às 

empresas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Outro aspecto que eu quero salientar e dar nota, porque eu também fiz alguma consulta na 

Internet e vi que a Câmara Municipal da Mealhada aprovou as novas Taxas para Derrama e tendo em 

consideração que  a  nossa base industrial são  pequenos empresários; são pequenas  empresas  com  
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pequenos volumes de vendas; e eles aprovaram em Assembleia Municipal que a Derrama fosse de 

zero  por  cento  para  Pequenas e Médias Empresas,  com volume  de negócios  inferiores  a cento  e  

cinquenta mil euros; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Outro aspecto que eu gostava que levassem em conta é o valor Derrama para o jovem 

empresário; não só jovem empresário mas também o empreendedor. É necessário criar novas 

Empresas e como tal, criar novos postos de trabalho. ------------------------------------------------------------------

------ Também seria interessante considerar a Derrama zero para esses novos e jovens Empresários, 

porque, efectivamente, temos também a situação de Aveiro, que vai considerar a Derrama de um 

ponto três, também mais baixa do que nós vamos considerar e continuando a afirmar que a 

estabilidade económica e a recuperação das Empresas vai ser muito complicada e como tal, vai ter 

consequências cada vês mais acentuadas nas famílias; o desemprego continua a aumentar 

consideravelmente em Águeda. Podem dizer-me que não é muito elevado e muito significativo mas, 

efectivamente, uma das formas de incentivar a economia passa pela redução dos impostos e passa 

pela redução da Derrama, porque são as Empresas que dão os postos de trabalho.” ------------------------

------ José Manuel Gomes de Oliveira (PSD): --------------------------------------------------------------------------

------ “Em primeiro lugar quero cumprimentar o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, meu 

conterrâneo, embora eu gostasse que fosse um elemento do PSD, mas como é meu conterrâneo 

felicito-o da mesma maneira. --------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Como estamos no princípio do novo mandato, gostava de fazer aqui um reparo à Comunicação 

Social, porque normalmente nunca publicam nos jornais aquilo que eu digo. Eu espero que, neste 

mandato, talvez agora que já não sou Presidente de Junta, consiga transmitir as minhas ideias e que 

sejam essas as publicadas nos jornais e não outras. -------------------------------------------------------------------

------ Quero dizer ao Senhor Presidente da Mesa, que é meu objectivo trazer a esta Assembleia ideias, 

propostas e fazer uma política séria em prol do desenvolvimento do Concelho de Águeda. -----------------

------ Quero lembrar ao Senhor Presidente da Câmara que neste ponto da Ordem de Trabalhos, 

referente ao ano passado, eu votei a favor – o meu Grupo até votou contra -, mas eu votei a favor, 

porque o Senhor Presidente prometeu aqui e disse para os Senhores Presidentes de Junta que “se 

votassem contra, depois não se queixassem se não houvesse obras”; foram as palavras, na altura, do 

Senhor Presidente da Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Agora, falando de política séria, quem fez o Plano para dois mil e nove foi o Senhor Presidente da 

Câmara e a sua equipa e para a Freguesia de Aguada de Cima tinha X obras para fazer e ele diz que 

com os impostos no máximo como nos é apresentado também agora na proposta, conseguia fazer as 

obras.  Mas,  o que é certo é que,  os Impostos foram para o máximo e  a  maior  parte  das  obras que  
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estavam no Plano não foram feitas, foram feitas apenas algumas. -------------------------------------------------

------ Portanto, política séria é fazer-se as coisas seriamente, logo é fazer-se um Plano mais ou menos  

correcto, embora as pessoas na política costumam dizer que os Planos têm que ser feitos “mais ou 

menos”, coisa que eu não entendo e até estou a antever que o Plano para 2010 seja apresentado aí 

para Março ou Abril e depois não sei como é que nas Juntas de Freguesia fazem para se governar até 

Abril, devem depois saber “mais ou menos” que vão receber X. ----------------------------------------------------

------ Penso que a equipa, que é a mesma equipa, devia apresentar o Plano até ao final do ano e 

principalmente para as Juntas de Freguesia terem uma linha de orientação. ------------------------------------

------ A proposta que a Câmara Municipal está a apresentar, diz que uma das razões de irmos para o 

imposto máximo - o imposto máximo nacional é um e meio por cento -, é para desenvolver grandes 

investimentos, nomeadamente os Parques Empresariais. Mas, eu quero lembrar-vos duas coisas e por 

isso é que trago aqui algumas ideias: Para fazer Parques Empresariais nós temos que pagar os 

impostos pelo máximo e quem paga esses impostos são as Empresas e o que é que se fez em 2009 

para que essas pessoas tenham condições para depois pagarem os impostos? Posso dar alguns 

exemplos, tais como: Os acessos à Ciclo Fapril; à Groval e às outras Empresas que estão a trás, que 

estão em terra – e ainda agora andaram lá a meter tuvenan nos buracos – são Empresas que criam 

muitos postos de trabalho, pagam Derrama e o que é que se fez? Ainda não se fez o alcatroamento; ---

------ Estou a lembrar-me do limite da Freguesia de Aguada de Cima / Barrô, em que a Litoprint e 

outras Empresas, têm os acessos em terra. São essas Empresas que pagam os impostos, mas 

canalizou-se praticamente o dinheiro todo para o Parque Empresarial. Mas quanto às outras 

Empresas, quando é que lhe chega lá o alcatrão? Quem visitar essas Empresas, qual é a ideia com 

que fica? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, nós também temos que começar a olhar para estes aspectos. Contudo, digo que as 

palavras proferidas por mim não são consideradas como uma crítica. ---------------------------------------------

------ Em relação a dois mil e nove está passado o anos, as tais obras e da política real que como fala 

muito o PS, já estamos no final do ano e o que estava proposto no Plano já não se faz. -------------------- 

Ser sério e cumprir seriamente as coisas é propor e cumprir, porque é assim que se faz política; é vir 

aqui, sim Senhor, impor o imposto para o máximo mas também é cumprir, depois, com o que propõem. 

------ Eu penso que não está escrito aqui na proposta, mas os nossos Vereadores propuseram a Taxa 

de um vírgula três, para Empresas até um volume de facturação de um milhão de euros. Acho que era 

uma proposta justificada, em reduzir o imposto de um vírgula cinco por cento para um vírgula três por 

cento para Empresas até um volume de facturação de um milhão de euros, e as outras Empresas 

todas ficarem com a taxa ao máximo, visto que são Empresas mais bem estruturadas e que, à partida,  
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têm mais garantia de poderem pagar esses impostos. Portanto, é uma das propostas consideradas 

razoáveis. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Também fico contente com as propostas apresentadas pela nossa Deputada do PSD, Doutora 

Paula Cardoso, foram propostas bastantes justas e que também deveriam ter sido analisadas ou, se 

calhar, deveriam fazer parte desta proposta da Câmara Municipal. Eu gostei do que ouvi e acho que foi 

uma intervenção favorável. E isto é que é fazer política séria, trazer aqui propostas favoráveis. -----------

------ Eu queria lembrar o Senhor Presidente da Câmara que nós devemos votar a favor e sermos 

sério, foi o que eu fiz no ano passado. --------------------------------------------------------------------------------------

------ Mas, agora, pretende que eu vote outra vez sério, que é votar o imposto para o máximo e depois 

o Senhor Presidente não cumprir com o que promete? Eu cumpri! O Senhor Presidente cumpriu? Esta 

é que é a realidade: Eu votei favoravelmente para o Senhor Presidente ter o rendimento dos impostos, 

embora esse rendimento não seja assim tão significativo, porque um vírgula cinco por cento sobre o 

valor dos lucros, não é assim tão considerável. --------------------------------------------------------------------------

------ Em dois mil e dez, para o Senhor Presidente ter estes impostos e para as pessoas acreditarem, 

tem que apresentar um Plano e fazer cumprir esse Plano. Se calhar, diria que para todas as 

Freguesias, em vez de apresentar dez obras, tem que apresentar só uma, porque não vai fazer mais. 

Politicamente, isto vai ser difícil de fazer. ----------------------------------------------------------------------------------

------ Esta é a minha opinião, mas como é o Senhor Presidente que diz nos Órgãos da Comunicação 

Social - e nós sabemos que é muito o peso que tem nos jornais -,  que é o homem da política 

transparente e séria, com prémios de Excelência, com tudo e mais alguma coisa, nesse caso,  em dois 

mil e dez apresente-me um Plano sério, que eu acredite que no final de dois mil e dez, quando formos 

votar novamente estas taxas, eu diga que valeu a pena votar as taxas máximas, porque o Senhor 

Presidente da Câmara cumpriu. ----------------------------------------------------------------------------------------------

------ Há que fazer os Parques Industriais novos; há que pagar os terrenos; há que fazer as infra-

estruturas, mas não se esqueçam de quem está a pagar os impostos, porque quem está a pagar os 

impostos são as Empresas, que estão agora a funcionar e que também precisam de apoio. ---------------

------ Eu também digo aqui que sei fazer política séria: Foi feito um investimento muito útil entre Vale do 

Grou e Águeda com Águas e Saneamentos, servindo as Empresas. Esse foi um benéfico investimento 

que se fez em Águeda, porque as Empresas nem sequer tinham água em condições para serem 

servidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Essa foi a grande obra do Senhor Presidente da Câmara. Agora, com os festivais todos que 

andaram por aí, gastou muito dinheiro e depois esqueceu-se que tinha que fazer as outras obras. Gastou 

muito  dinheiro  nos tais festivais e eventos, como ainda esta semana recebi um papelinho com mais uma  
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festa, mas o Senhor Presidente tem é que se virar mais para quem paga os impostos e quem paga os 

impostos são as Empresas e há que investir. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ Senhor Presidente,  não  se esqueça do  caminho da Ciclo Fapril;  não se  esqueça d o caminho  da  

Litoprint; não se esqueça que no Raso de Paredes tem lá várias Empresas, que pagam muitos impostos, 

e que lhes faltam o alcatrão à porta; entre outras Empresas. ------------------------------------------------------------

------ São estas as propostas que eu apresento ao Executivo Municipal e espero que o Senhor presidente 

as execute para o ano. Se calhar, é de roubar um bocadinho à Festa do Leitão; roubar um bocadinho aos 

imensos festivais e fazer obra! ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Faça o tal Parque em Abadinhos, o Senhor Presidente cortou as árvores, isso foi fácil e até as 

vendeu e agora faça o parque, mostre obra. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Eu vou a Ílhavo e vejo lá um Parque em condições, porque é que a população em Águeda também 

não pode ter? Nós precisamos de obra feita e quanto à qualidade de vida, a qualidade de vida também é 

com a obra feita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Vereador, risse quando se fala de saneamento, mas risse porquê? Risse porque 

antigamente não se fazia nada e agora vão gastar vinte e quatro milhões de euros em saneamento e 

então, o que é que se fez nestes trinta anos? Não fizeram saneamento, como o Senhor Paulo Seara diz 

que não se fez nada? Agora, é que se vai fazer tudo, mas nestes quatro anos não foi verdade isso 

acontecer, não foi verdade que essa imagem passa-se do fazer. ------------------------------------------------------

------ Espero que agora neste novo mandato se faça obra e cada vez que o Senhor Presidente fizer obra, 

não precisa de meter a notícia nos jornais, porque eu encarrego-me de vir aqui aplaudir, porque é disso 

que o povo precisa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente da Câmara, o que nós precisávamos era, por exemplo, de um Tribunal novo; um 

Parque de Estacionamento para a Cidade, e não aquele arranjo que está feito ali ao lado, porque 

estacionar em Águeda é um problema grande; criar o tal Parque para os autocarros.  Essas é que são as 

grandes obras, esqueça aquelas coisas que o Governo tem de fazer muita coisa e endividarmo-nos cada 

vez mais, eram seis por cento e agora já vamos em oito por cento. Falando de política séria, vamos ver 

se, no final deste ano, nós não ficamos com uma dívida próxima da dívida que tínhamos quando saiu 

daqui o PSD, vamos ver. Ainda não chegámos ao final do ano, não apostava um jantar porque o Senhor 

Presidente tem mais facilidades em pagar.” ----------------------------------------------------------------------------------

------ Carla Eliana da Costa Tavares (PS): ----------------------------------------------------------------------------------

------ “Acerca da intervenção do meu colega, José Oliveira, apetece-me dizer o seguinte: Política séria é 

não enganar as pessoas vestindo pele de cordeiro. -----------------------------------------------------------------------

------ Acerca também daquilo que disse,  eu  fiquei  a  saber que,  afinal,  o  saneamento  que  existe  em  
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Águeda não foi só feito pelo PSD e também que, tal como eu disse na minha intervenção acerca do IMI, 

a qualidade de vida também é obra feita. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quanto à questão em discussão, que é a Derrama, eu quero apenas recordar que a Derrama incide  

sobre o lucro tributável das Empresas, que não é isento e sujeito a IRC, não me venham com histórias de 

facturação, porque uma Empresa pode facturar um milhão de euros e não ter lucro e aí não há Derrama, 

ou pode facturar dez ou vinte e não ter lucro. A Derrama incide apenas sobre o lucro tributável, não 

isento e sujeito a IRC. Eu também tenho consciência de como as coisas estão graves e complicadas e 

hoje, nos dias que correm, uma Empresa ter lucros já é muito bom. --------------------------------------------------

------ Quanto àquilo que foi dito pela colega, Joana Santos, que esteve muito bem e que gostei muito de a 

ouvir e que referiu a questão de Aveiro, efectivamente, Aveiro aprovou uma Taxa de Derrama de um 

vírgula três por cento e eu até estive nessa Assembleia Municipal. Gostei muito de ouvir que apesar de 

eles aprovarem ema Taxa de um vírgula três por cento, Águeda foi falada na Assembleia Municipal de 

Aveiro, que aprovou esta Taxa e foi falada como exemplo, porque apesar de ter uma Taxa de um vírgula 

cinco por cento, criou um Parque Empresarial e ganhou o LIDL, que são cento e cinquenta postos de 

trabalho, o que já é muito bom, tendo em conta os dias que hoje correm e as grandes taxas de 

desemprego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Quanto ao assunto em discussão eram estas apenas as palavras que eu tinha para vos dizer.” -------

------- Hilário Manuel Ferreira dos Santos (PSD): ------------------------------------------------------------------------

------ “A minha primeira palavra vai para o meu colega, José Oliveira, porque não quero acreditar naquilo 

que disse, que corremos o risco de não ver o Orçamento aprovado e apresentado este ano. Como 

sabemos, é uma prorrogativa que existe quando há eleições, obviamente, para tudo aquelas Câmaras 

que começam o seu próprio mandato, a Lei permite a todas mas, neste caso, não me pareceu que 

houvesse alguma alteração na componente do Executivo activo deste Município que nos leve a poder 

alterar isto. Acredito que o José Oliveira não tenha razão, nem sempre estamos de acordo e nesta 

matéria eu espero que leve de vencida a ideia que tem. ------------------------------------------------------------------

------ A questão que está em discussão, tem a ver com aprovação de uma taxa de Derrama. Eu penso 

que, hoje, é mais ou menos aceite, pela grande generalidade dos economistas portugueses e da Europa, 

que a taxa de IRC, que incide sobre as empresas portuguesas, é uma taxa que não é impeditiva do 

crescimento das empresas e da aquisição de novos investimentos e é, depois, sobre este valor que 

também vai incidir, obviamente, a Derrama. ---------------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, estamos a falar de uma taxa de cerca de vinte e seis vírgula cinco por cento; vinte e seis 

vírgula três por cento, consoante aprovarmos os vinte e seis virgula cinco ou vírgula três, como aprovou 

Aveiro. Não é aqui que está a diferença. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Eu acho que este é um daqueles impostos que, obviamente, se podermos pagar só vinte, só quinze 

ou  só  dez  nas  empresas,  todos  ficamos satisfeitos e  com certeza, que  os  Municípios e  o  País 

ficavam satisfeitíssimos que todas as empresas tivessem, efectivamente, possibilidade de pagar esses 

valores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------– 

------ Eu penso que a discussão não se põe por aí, a discussão tem que se pôr também não só por via do 

dinheiro em si. Nós temos que dar sinais claros à nossa economia e aos nossos investidores. Nós, hoje, 

como Município de Águeda, estamos sempre em concorrência com os nossos vizinhos. O nosso 

Município concorre com os seus vizinhos, o nosso País concorre com os seus vizinhos, a Europa 

concorre com outros continentes; a concorrência hoje é uma realidade e temos que encontrar formas de 

estimular esta concorrência, no sentido, de encontrarmos soluções melhores de captação de 

investimentos e todos estes tipos de processos. ----------------------------------------------------------------------------

------ Já dissemos e o PSD concordou, desde o primeiro momento, com a criação do Parque Empresarial, 

não concordámos com o Regulamento, mas conta o princípio – foi o que nós dissemos. -----------------------

------ Apoiamos o Senhor Presidente da Câmara neste processo, desde o princípio que apoiamos nisto. 

Também já lhe dissemos que não concordamos com o abandono a que se votou na Requalificação 

Industrial dos Parques já existentes. Pensamos que poderia ter sido feito muito mais trabalho nessa 

matéria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ O José Oliveira já frisou que se fez, efectivamente, no Vale do Grou na Estrada Nacional a questão 

do saneamento ou no IC2, isso era também uma obrigatoriedade até por questões de entrega da própria 

estrada; foi um investimento que se fez, mas entendemos que se havia de ter feito mais na área da 

Requalificação dos nossos Parques Empresariais. -------------------------------------------------------------------------

------ Senhor Presidente, penso que ficamos muito aquém neste processo. Para que as pessoas 

percebam, a Câmara Municipal de Águeda, no ano dois mil e oito recebeu de Derrama cerca de um 

milhão de euros; este ano já vai em um milhão e seiscentos mil euros de receita; em dois mil e sete teria 

sido também um milhão e seiscentos. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Não é uma vírgula cinco por cento ou um vírgula três por cento, que vai fazer a diferença nas 

receitas da Câmara, não é isso que está em causa, também compreendemos que, se calhar, a Câmara 

não tem alguns instrumentos que aqui foram ditos por alguns colegas meus para poder utilizar. Se 

calhar, a Câmara não pode isentar jovens empreendedores, mas o que conta são os méritos da ideia 

política. O que é que os nossos colegas tentaram transmitir? Porque razão é que, num momento destes, 

vamos taxar, isto outra vez com uma taxa igual para toda a gente, vamos criar sistemas de ajudar a 

captar novos empresários. O Senhor Presidente quando aparece nos Jornais a dizer que recebeu um 

Prémio de Excelência, eu quero acreditar que não é só para ver só lá a sua fotografia, é porque o Senhor  
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quer passar uma mensagem às pessoas e para que é que serviu esse prémio? Para passar a tal 

mensagem. Quando nós dizemos que  havia  de  se dar  um  incentivo  aos  pequenos  empresários, as  

Empresas com nível de facturação mais baixos propusemos um milhão de euros, mas pode ser cento e 

cinquenta mil, pode ser duzentos mil, nós não somos dogmáticos nisto. --------------------------------------------- 

------ O que queremos dizer é o seguinte: É preciso criar processos de estímulo e de incentivo que, 

muitas das vezes, não se esgotam na questão do euro puro e duro e da receita de meio euro, não é isso 

que está em causa. São os estímulos e menagens que temos que passar. Foi isso que eu pensei, que 

terão apresentado os nossos Vereadores. Eu aprendi na intervenção das várias pessoas que por aqui 

passaram, nomeadamente, da Joana Santos em que, efectivamente, é importante encontrarmos outros 

estímulos, que não simplesmente tabelar uma taxa, porque não há um empresário que entre um vírgula 

cinco por cento, um vírgula três por cento de Derrama que paguem, ou mesmo um por cento, decida 

investir ou de investir em Águeda. Não é isso que está em causa, o que está em causa é passarmos 

mensagens de que nós em Águeda, ainda que pobre, ainda que com pouco dinheiro ou com poucos 

meios, temos a intenção firme de ir buscar as pessoas. ------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Presidente já o deu, através dos Parques Empresariais, infelizmente, não foi capaz de o 

enganar na Requalificação dos Parques que existem, porque diz o José Oliveira e muito bem, em 

determinado momento, parece que os Empresários só são os que vão para os novos Parques 

Empresariais, todos aqueles que construíram Águeda, todos aqueles que participaram em anos 

consecutivos em Águeda, com o seu esforço e o seu trabalho, pelos vistos, não estão envolvidos nisto e 

nós temos também que nos saber envolver nisto. --------------------------------------------------------------------------

------ Eu já disse, Senhor Presidente, que é uma vergonha para o nosso Município não termos um 

sistema de identificação das nossas Empresas, temos tantas Empresas e qualquer pessoa que chega 

aqui não sabe encontrá-las. São pequenas coisas deste tipo, porque também muito deste dinheiro 

podíamos, às vezes, aproveitar para requalificar. ---------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, o que está aqui em causa é simplesmente mensagens, não tem a ver com o valor. Eu não 

acredito que não decida investir por uma Derrama entre um vírgula três por cento ou um vírgula cinco por 

cento. Estamos a falar de uma taxa de IRC no total para o empresário, que pode passar de vinte e seis 

vírgula cinco por cento ou vinte e seis por cento, não é por meio por cento ou um por cento que em 

empresário toma a sua decisão. Mas, o que o empresário agarra é se sentir apoiado e sentir que ai há 

uma indução das próprias pessoas sobre esta matéria, para esta indução não nos basta dizer que temos 

um Parque Empresarial ali para arranjar terreno para lá, também ajuda e muito, mas tenho que dar 

mensagens aos pequenos empresários que já cá estão e aos empresários que também já cá estão que 

nós,  com poucos meios,  que são os que nós temos,  o  Governo não nos dá mais,  somos  solidários  e  
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estamos a acreditar. Foi este o sentido da intervenção das nossas pessoas do nosso Grupo e é por isto 

que,  sentindo  esta  ausência,  votamos  contra  na reunião do Executivo, porque sentimos que é apenas  

mais uma taxa. Foi este o sentido que houve neste processo. Muito obrigado.” ----------------------------------- 

------ Paulo Alexandre Guerra de Azevedo Seara (PS): ---------------------------------------------------------------- 

------ “O que eu queria dizer é que mais uma vez não percebo a posição do PSD; se é uma questão de 

mensagens, não sei se é uma questão de SMS´s. A gente, ou assume que é contra e propõe um vírgula 

três por cento, ou um vírgula um, ou não se paga, ou não se vem cá dizer que é uma questão de 

mensagens. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Realmente, o mundo real não funciona por mensagens, nem por sinais; funciona por coisas 

palpáveis. E o que é que é palpável? É uma zona industrial ter tantos hectares, que eu nem os sei dizer 

muito bem porque é muito metro, e eu, como não me quero baralhar nos números como o Guterres, nem 

vou dizer que é para não me enganar. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Mas foram lá vinte e tal anos e, realmente, como o Senhor Engenheiro Hilário diz, e muito bem, 

foram feitas umas coisas tipo zonas industriais e durante uma série de anos a gente apercebeu-se que 

essas coisas tipo zonas industriais, que não foram feitas, fizeram com que Águeda fosse um grande 

exportador de empresas e de empresários para a zona industrial de Oiã; para a zona industrial de Sever 

do Vouga, de Oliveira de Frades, de todo o lado; éramos exportadores disso porque não foram sinais, 

foram obras. Os sinais eram muitos, não tínhamos era onde os pôr. Portanto, importante para captar 

investidores e investimento é as pessoas chegarem a uma terra que tem as condições necessárias para 

se instalarem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Senhor Engenheiro, isto é óbvio, não é com sinais; os sinais foi aquela empresa Grohe, que veio a 

Águeda para se instalar e houve sinais e eles procuram um terreno e encontraram em Albergaria, porque 

o Presidente da Câmara de Albergaria fez o trabalho e tinha uma zona industrial. Este é que é o trabalho. 

------ O Senhor Presidente da Câmara, e muito bem, hoje em dia, está em condições de não de dar 

sinais, mas de dizer “escolha o lote, esta é a zona infra-estruturada para o Senhor vir para cá”. -------------

------ Era impensável o LIDL vir para Águeda e está cá. É uma realidade e é um facto, vai ser cá 

instalado, ganhámos a um grande centro, que foi Aveiro. Foi falado na Assembleia Municipal de Aveiro 

como é que a Câmara Municipal de Águeda conseguiu. Conseguiu porque o Executivo anterior, que por 

acaso é o mesmo, conseguiu juntar esforços; implementar dinâmicas; conseguiu adquirir; conseguiu 

acabar com muita especulação que havia e agora temos preços concorrenciais com os outros Concelhos 

e agora, não só temos a capacidade para que os nossos empresários - os que criam riqueza em Águeda 

e que criam postos de trabalham – se possam instalar cá; como temos a possibilidade de trazer outros 

de fora. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Engenheiro Hilário, a diferença está em quem tem capacidade de fazer e não dar sinais, e quem 

passou a vida a dar sinais e não teve capacidade para fazer. -----------------------------------------------------------  

------ Segundo ponto:  Estamos, outra vez, com  o problema de baixar.  Eu tenho um problema, caríssimo  

amigo, Engenheiro José Oliveira, o Senhor Presidente da Câmara, era eu vogal de Junta de Freguesia, 

pediu-me ajuda e eu pensava que conseguia resolver uma dessas zonas industriais do Concelho e da 

Freguesia e fui contactar alguns empresário. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ Nós temos, por exemplo, certas zonas industriais, onde temos problemas graves em estradas, que 

são de proprietários industriais. Eu fui solicitar já a alguns se podiam deixar cortar a primeira correnteza 

de árvores que põem em causa pessoas e bens e não tenho sentido grande colaboração. --------------------

------- Portanto, a Câmara, parece-me que está disposta a arranjar todas essas zona, desde que haja 

também colaboração, porque se eu, quando andei a fazer passeios com o Senhor Professor Estrela, que 

era o Presidente de Junta, pedíamos às pessoas se colaboravam, dando-lhes os materiais. Eu penso 

que as empresas também podem fazer isso e temos todos que pensar que é fundamental criar também 

esta ideia nas pessoas, que é a colaboração de cada um de nós nas coisas, que facilitará muito a vida ao 

Município e às Freguesias; isso também é fundamental. -----------------------------------------------------------------

------- Depois estamos a falar também de um imposto que recai sobre os lucros, quem não tem lucros não 

paga a derrama, deduzo eu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Aqui, estamos a falar da política real e a política real vai com o empenho de todos e temos de criar 

este espírito na população, porque nós somos um País pobre, não é só o Município que é pobre. 

Portanto, se todos nós colaborarmos, se todos nós tivermos uma condição de cidadania pró-activa, tudo 

será muito mais fácil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Agora, que se continua a apostar no novo Parque Empresarial, que não esqueçamos os outros, 

mas que haja a colaboração de todos. -----------------------------------------------------------------------------------------

------ Depois há outras figuras, que eu vou buscar coisas ao estrangeiro que, às vezes ouço, não acredito 

muito mas, que é a contribuição social que as empresas fazem também; a gente vê muitos empresários 

a fazer isso, muito mais lá fora do que cá. São pessoas que criaram riqueza porque tiveram a destreza, a 

capacidade e a inteligência de arriscar e de investir, mas que reconhecem que também só cresceram e 

tiveram aquela dimensão porque tiveram colaboradores fiéis, trabalhadores que se empenharam e que 

fizeram com que a empresa fosse de sucesso. -----------------------------------------------------------------------------

------ Não há cá empresários de sucesso: Há empresários de sucesso, há gente que cria riqueza se 

tiverem colaboradores que criem também e esta coisa de quem cria também poder redistribuir também 

começa a ficar bem, porque eu sou pouco liberal nessas coisas, eu também sou muito pouco liberal e 

acho que isso também pode acontecer um bocadinho. ------------------------------------------------------------------- 
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------ E eu espero que todas as zonas industriais tenham as estradas alcatroadas, mas sou a favor de 

que  as  tenham  quando  houver saneamento.  Eu sou contra e voto contra, o ir alcatroar uma estrada na  

minha Freguesia que não tenha saneamento, porque quando eu era oposição dizia que era contra, 

porque era duplicar dinheiros e estragar estradas. -------------------------------------------------------------------------

------ Portanto, a gente não pode só pedir para fazer; temos que pedir para fazer, racionalizando e 

gerindo bem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Senhor Presidente, explique-me como é que a gente adquire estes títulos de Excelência, porque eu 

também quero três para ir para os jornais, porque eu quero ter o seu peso; ou essas coisas da 

Excelência são entidades externas que atribuem depois de analisar? É que se isso é por encomenda, eu 

quero já três Excelências para a Junta de Freguesia de Águeda; ou o Senhor recebe os prémios porque 

realmente fez e foi analisado por entidades credíveis e sérias, até com gente das áreas liberais a chefiar 

aquilo, que lhe atribuíram esses prémios? ------------------------------------------------------------------------------------

------ Os prémios da Câmara não são por encomenda, são prémios de Excelência por trabalho realizado 

por gente credível, por gente que analisou, por gente que viu e por gente que disse que “Estes são os 

melhores de entre os seus pares”; “Esta Câmara Municipal é a melhor nesta área do que todas do País”.- 

------ Isto não é uma questão de publicidade para os jornais, isto é uma questão de orgulho para quem for 

de Águeda, porque quando uma empresa de Águeda também ganha um prémio de Excelência, eu fico 

feliz porque é Águeda que fica mais rica e o que a gente deve querer é que o Senhor Presidente da 

Câmara, seja lá de que Partido Político for, ou um Presidente de Junta, ou um Membro da Assembleia 

Municipal, quando for distinguido, que a gente entenda que quem está a ser distinguido é “Águeda” e 

somos nós todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Eu fico muito feliz por a Câmara de Águeda ser visitada por Câmaras de todo o País, para ver como 

é que se trabalha, porque até há bem pouco tempo, as notícias que haviam pelos jornais eram coisas 

exactamente ao contrário; e eu quero é que Águeda vá para os jornais com prémios de Excelência da 

administração, da inovação, com a gestão de transparência. ----------------------------------------------------------- 

------- Por isso, Senhor Presidente da Câmara, continue a apostar na Excelência e no bom nome da 

nossa terra, porque isso é que é importante, isso é que traz credibilidade, isso é que traz investimento, 

isso é que traz gente para o nosso Concelho. Muito obrigado”. --------------------------------------------------------- 

------ Terminadas as intervenções dos Senhores Membros da Assembleia, no uso da palavra o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, prestou os esclarecimentos que a seguir se transcrevem na íntegra: -

------ “Começaria por responder ao Senhor Engenheiro José Oliveira: é pena não ter tido esse discurso o 

ano passado quando foi a fazer o plano, porque aí teríamos menos obras e não teria falhado tanto no 

Plano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Também queria dar só mais um esclarecimento: Quanto à dívida Câmara eu aposto já consigo, 

aquilo que o Senhor quiser   –  e eu não aposto para perder,  aposto com o Senhor o que quiser –   e eu  

quando aposto, aposto poucas vezes, é só para ganhar. ----------------------------------------------------------------- 

------ Queria-lhe dizer também que nós fizemos, e estamos a fazer inclusivamente, algumas intervenções 

nas chamadas zonas industriais, áreas industriais. Só que tentámos, numa das zonas que o Senhor 

referiu, entrar lá com as máquinas, logo um dos proprietários dos terrenos veio pôr uns blocos no meio 

da estrada e a dizer “isto aqui é tudo meu, não entram”. -----------------------------------------------------------------

------ E há também uma outra coisa nesta Câmara: É que nós faremos as infra-estruturas, levaremos as 

infra-estruturas até às empresas que lá estão, tentaremos levá-las, mas nem mais um centímetro, certo? 

Porque, dali para a frente, a Câmara não vai valorizar os terrenos, lamento. Lamento, porque essas 

pessoas também têm de perceber que os tempos mudaram. E eu tive aqui uma reunião no início do 

mandato anterior, e foi por onde começámos, sobre a zona industrial da Giesteira, parte norte, e no final 

perguntaram-me se a reunião tinha corrido bem, e eu disse: “Correu, correu muito bem”. ----------------------

------ Os donos dos terrenos de Águeda estão habituados a que a Câmara vá pedir por favor para passar 

a estrada e depois tem de lhes fazer os passeios e tem de fazer os muros e tem de fazer tudo, e querem 

algumas vezes que lhes pague o terreno para a estrada. E aquilo que lhes fui dizer foi: “Meus Senhores, 

os Senhores vão ter que dar cinquenta por cento dos vossos terrenos para pagar as infra-estruturas”, e 

era um óptimo negócio para eles. Nessa altura, eu disse-lhe, à pessoa que me perguntou: “Eles não me 

bateram”, estavam a ter tudo de borla, eu fui-lhes pedir cinquenta por cento dos terrenos e eles disseram 

que sim. Mas, depois, nada disso avançou, também com alguns engulhos pelo caminho porque 

começaram a dizer que eu tinha para lá setenta terrenos ou não sei quantos.  Eu gostava de começar a 

escriturar tudo aquilo que dizem que eu tenho por aí, que afinal era um homem rico, e assim não tenho 

terrenos, infelizmente, não tenho terrenos, não tenho nada parecido com aquilo que dizem. ------------------

------ Mas, a aposta na indústria não é só nas infra-estruturas, é aquilo que tem sido dito; nós temos 

reunido muitas vezes com os empresários, muitas horas, temos feito muitas coisas para as empresas. ---

------ A alteração que fizemos ao PDM permitiu legalizar muitas empresas, e isto é dar-lhes condições 

concorrenciais. Isto é melhorar a sua possibilidade de acesso a programas comunitários, a 

financiamentos, etc.. Estamos também  noutras coisas, como  a rede de inovação e competitividade que 

fizemos, o Living Lab, e outras iniciativas. ------------------------------------------------------------------------------------

------- E quando eu estou com eles não lhes minto, digo: “Meus senhores, estamos aqui a ter este 

trabalho todo porque queremos que vocês ganhem mais dinheiro, porque quanto mais dinheiro vocês 

ganharem mais dinheiro de contribuições e impostos vão pagar para a Câmara”. Eu digo-lhes isto, 

claramente,  olhos nos olhos,  porque  queremos  as  melhores  condições  para  as  empresas  para eles  
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poderem ganhar dinheiro, para podermos ter postos de trabalho, para podermos ser mais competitivos e 

competição aqui assim é o apoio que a Câmara dá a essas empresas. ---------------------------------------------- 

------ Nós aderimos ao PME Líder, ao PME Excelência. E o que é que isso implica? A uma PME, que seja 

PME Líder ou Excelência, nós colocamos um projecto de legalização ou de construção dessa empresa 

fora  em vinte e quatro horas e pronto em quarenta e oito horas e isto é apoiar as empresas, não é estar 

a prolongar as coisas, andar dois ou três meses a resolver as situações. Isto são apoios concretos. -------

------ A zona industrial que nós queremos é uma zona industrial que é para ser altamente qualificada, 

para que não venham as empresas para Águeda porque têm menos um ponto ou dois pontos, zero 

vírgula dois de derrama. Vêm porque têm condições para se instalar e condições de qualidade, porque 

temos de nos afirmar e é aí que nos temos de afirmar. -------------------------------------------------------------------

------ Essa é a política que queremos cada vez mais seguir e são esses sinais da qualidade que não 

compramos ali na feira; são concursos nacionais, onde nós temos visto reconhecida a nossa acção. ------

------ Para terminar, o Plano e Orçamento será no próximo ano, efectivamente, nós vamos ter alterações 

obrigatórias à organização da Câmara, que terão de entrar em 2010. ------------------------------------------------

----- Temos também a situação dos funcionários que faziam parte antigamente dos SMAS, que não 

sabemos ainda quais é que vão ficar, ou que quererão ficar, ou quais é que irão embora e aquilo que nós 

queremos fazer é definir essas situações todas e trazê-las cá a discussão. ----------------------------------------

------ Queremos também, e estamos a trabalhar nisso, trazer cá uma proposta para construção de um 

parque subterrâneo na cidade, que será aqui assim na Praça do Município, na continuação do da 

Câmara, ligará ao da Câmara e irá até á rua José Sucena. É isso a que nos propomos e queremos ver 

se na primeira Assembleia do próximo ano traremos cá essa proposta também. Muito obrigado, Senhor 

Presidente”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não havendo mais intervenções neste ponto da Ordem do Dia, o Senhor Presidente da Mesa da 

Assembleia colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, por maioria, com vinte e nove 

votos a favor, dez votos contra e duas abstenções, deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal de 

Águeda, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------

------- “DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL SUJEITO A IRC: ----------------------------------------------

------ “O n.º 1 do artigo 14.º da Nova Lei das Finanças Locais, Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, dispõe 

que “os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5 %, 

sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), 

que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos 

residentes em território português que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial, 

industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território”. --------------------------- 
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------ Terminada a votação, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Barrô – Wilson José de 

Oliveira Dias Gaio fez uma Declaração de Voto Contra, que a seguir se transcreve na íntegra: ------------ 

------ “Queria felicitar e cumprimentar o Senhor Presidente da Assembleia. É a primeira vez que venho 

neste mandato ao púlpito, permita-me que faça um cumprimento muito especial à minha esposa, que aqui 

tentarei não tratar como esposa, mas como companheira destas lides; cumprimentar também a segunda 

Secretária, o Senhor Presidente da Câmara, os Membros do Executivo e restantes Vereadores, 

companheiros, público e comunicação social. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ Eu gostava de fazer uma declaração de voto e de justificar o meu voto contra. É meramente um voto 

de protesto, e as palavras que o Engenheiro José Oliveira referiu aqui sobre as antigas, as zonas 

industriais, as que nós temos, ou áreas industriais, que, efectivamente, na minha Freguesia não houve a 

intervenção que nós esperávamos: Uma delas estava em plano, que era só da minha freguesia, tinha a 

ver com a drenagem de águas pluviais, e este ano de dois mil e nove não foi executada. Compreendemos 

mas não podemos aceitar passivamente. --------------------------------------------------------------------------------------

------ A outra tem a ver com Freguesia de Barrô e Aguada de Cima, precisamente Litoprint e Companhia. 

Fica registado; sei que serão feitas. ---------------------------------------------------------------------------------------------

------ Venho aqui protestar, no sentido de que elas sejam feitas com a brevidade necessária, porque 

efectivamente os empresários de Barrô, os empresários de Aguada, os empresários do Concelho têm 

contribuído, e bem, para o desenvolvimento do Concelho, e se há hoje possibilidade, e se há hoje 

dinheiro para se fazerem ou para se comprarem terrenos, para se infra-estruturarem e para se criarem 

condições, é porque alguém foi pagando os seus impostos. Muito ou pouco, ganhando muito ou pouco. ---

------ Eu sou empresário, não estou aqui como empresário. Eu tenho um prazer enorme, nem imaginam o 

prazer que eu tenho de chegar ao fim de um ano fiscal e apresentar lucro. Um prazer enorme, senão já 

me tinha retirado da actividade. Às vezes é muito difícil; quem é empresário sabe que é muito difícil 

apresentar lucro, mas eu não estou aqui como empresário, e queria que isto ficasse bem claro, muito 

claro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Estou aqui porque Barrô é, essencialmente, uma Freguesia industrial e empresarial, cria muito 

emprego, e eu acho que merece, é isso que eu estou a tentar, merece que seja dada a atenção que ela 

merece. Tenho dito”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Uma vez esgotados os pontos da Ordem do Dia, a Secretária da Mesa procedeu à leitura da Minuta 

da Acta desta Sessão, que posta a votação, pelo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia, foi 

aprovada, por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, deu, de 

imediato, por encerrada a Sessão Extraordinária,  não  sem  antes  agradecer  a  presença  de  todos,  
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da qual, para constatar, se lavrou a presente Acta, que tem como suporte, gravação áudio e vídeo digital 

de tudo o que ocorreu na Sessão e que vai ser assinada pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da 

Mesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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