
 ACTA   DA   QUARTA   SESSÃO   ORDINÁRIA   DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA REALIZADA  

EM  TRINTA DE SETEMBRO DE DOIS MIL E OITO 

                                                             

   

--------- No dia trinta de Setembro de dois mil e oito, teve lugar no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho de Águeda, a Quarta Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda, 

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

--------- UM – DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ACTA: ----------------------------------------------

--------- UM. UM – Acta da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 19 de Junho de 

2008; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- DOIS – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA; ----------------------------------------

--------- TRÊS – PERÍODO DA ORDEM DO DIA; -------------------------------------------------------

--------- TRÊS. UM – APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO EXMO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA acerca da actividade municipal, 

bem como da situação financeira do Município, nos termos do disposto nos artigos 53,º nº 

1, alínea e) e 68º nº4, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; --------------------------------------------------

--------- TRÊS. DOIS – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda 

de Aprovação da 1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2008, nos termos da proposta e ao 

abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de Fevereiro, e nos termos da alínea c) do número 

2 do art. 64.º, conjugada com a alínea b) do nº. 2 do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, com a redacção que lhe foi introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

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

--------- TRÊS. TRÊS – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda 

de integração na nova COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO – 

BAIXO VOUGA (CIRA) e aprovação dos respectivos estatutos, nos termos da proposta e 

ao abrigo do disposto na Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto e na alínea m), do n.º 2, do 

artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -----------------------------------------------------------------------------

--------- TRÊS. QUATRO – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de 

Águeda de participação na nova ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO CENTRO, 
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nos termos da proposta e ao abrigo do disposto no art. 7.º do Decreto-Lei n.º 67/2008, de 

10 de Abril, na Portaria n.º 1037/2008, de 15 de Setembro, e na alínea m), do n.º 2, do 

artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -----------------------------------------------------------------------------

--------- TRÊS. CINCO – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de 

Águeda de aprovação de INCENTIVO, PROMOÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA DE 

EDIFÍCIOS DEGRADADOS (ISENÇÃO DE TAXAS DE CONSTRUÇÃO), nos termos da 

proposta, e ao abrigo do disposto no Regulamento e Tabela de Taxas no Âmbito de 

Operações Urbanísticas e Obras no Espaço Público Municipal, publicado no Diário da 

República, II Série, n.º 113, de 14 de Junho de 2007, e de acordo com a alínea e) do n.º 2 

do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção conferida pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -----------------------------------------------------------------------------

--------- TRÊS. SEIS – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda 

de aprovação da TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) PARA 2009, 

nos termos da proposta, e ao abrigo do artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, 

e de acordo com a alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e a alínea e) do n.º 2 do artigo 53.º da 

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

de Janeiro; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- TRÊS. SETE – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda 

de aprovação das TAXAS DO IMI PARA 2009, nos termos da proposta, e ao abrigo do n.º 

5 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), e de acordo com 

a alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e a alínea f) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 

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

--------- TRÊS. OITO – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Águeda 

de aprovação da MAJORAÇÃO DA TAXA DO IMI PARA 2009 APLICÁVEL A PRÉDIOS 

DEGRADADOS, nos termos da proposta, e ao abrigo do n.º 8 do artigo 112.º do Código 

do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), e de acordo com a alínea a) do n.º 6 do artigo 

64.º e a alínea f) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

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

--------- TRÊS. NOVE – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de 

Águeda de aprovação da DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL E NÃO ISENTO 

SUJEITO A IRC, nos termos da proposta, e ao abrigo do n.º 1 do artigo 14.º da Nova Lei 
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das Finanças Locais, Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, e de acordo com a alínea a) do n.º 

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

com a redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -------------------------------

--------- TRÊS. DEZ – Discussão e votação do Pedido de RENOVAÇÃO DE MANDATO 

DE REPRESENTANTES DESIGNADOS PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA 

COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE ÁGUEDA (CPCJA), 

apresentado pela Exma. Senhora Presidente da Comissão, ao abrigo da alínea l) do 

artigo 17.º e do artigo 26.º, do Anexo à Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro, e de acordo 

com a alínea r) do n.º 1 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------

--------- A Sessão foi presidida pelo Senhor PAULO MANUEL MATOS SOARES, 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e Secretariada por JOSÉ AMÉRICO 

ABRANTES DE ANDRADE e DANIELA CARINA ALVES MENDES. -----------------------------

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

Presidente da Mesa cumprimentado os Membros da Assembleia, o Executivo e o público 

presente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- PAULO MANUEL MATOS SOARES, JOSÉ AMÉRICO ABRANTES DE 

ANDRADE, DANIELA CARINA ALVES MENDES, CARLOS ALBERTO BAPTISTA 

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

MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NUNO RICARDO MARTINS FIGUEIREDO 

NUNES, ALBERTO JOSÉ FERNANDES MARQUES, JOSÉ CARLOS RAPOSO 

MARQUES VIDAL, DALILA DIAS OLIVEIRA TOMÁS, JOÃO MANUEL ROMÃO 

BALREIRA, ÓSCAR MANUEL VIDAL MENDES, ABÍLIO FERREIRA GOMES DA SILVA, 

JOANA CLARA COSME ARRUDA, JOSÉ ANTÓNIO PARADA FIGUEIRA, FILIPE 

JOAQUIM PINHO DIAS SILVA, CARLOS ALBERTO INÁCIO, CARLA ELIANA DA 

COSTA TAVARES, LUÍS FILIPE TONDELA FALCÃO, ANTÓNIO FARIA DOS SANTOS, 

PAULO NUNO DE ALMEIDA ALVES, JOSÉ MANUEL GOMES DE OLIVEIRA, PAULO 

ALEXANDRE GUERRA AZEVEDO SEARA, WILSON JOSE DE OLIVEIRA DIAS GAIO, 

VASCO MIGUEL RODRIGUES OLIVEIRA, JORGE DA SILVA MENDES, VICTOR 

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

DIAS, ALCIDES DE JESUS, FERNANDO JORGE FERRÃO, DÁLIA MARIA SILVA 
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SANTOS COSTA, FERNANDO TAVARES PIRES, DÁRCIO SIMÕES TAVARES, 

VICTOR RODRIGUES TAVARES, MANUEL DE OLIVEIRA DUARTE, MÁRIO RAMOS 

MARTINS, CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA e CARLOS ALBERTO CARNEIRO 

PEREIRA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Esteve ausente JOAQUIM JORGE DA SILVA PINTO. -------------------------------------

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

DA FONSECA e pelos Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES ALMEIDA, JOÃO 

CARLOS GOMES CLEMENTE, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA e CARLOS 

JORGE PICADO VAZ FRANCO. ---------------------------------------------------------------------------

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

--------- De seguida, o Secretário da Mesa leu a seguinte correspondência recebida: --------

--------- Presidente da Junta de Freguesia de Águeda:  --------------------------------------------

--------- “Sessão Ordinária da assembleia Municipal de Águeda de 30 de Setembro de 

2008. Reportando-me ao assunto em epígrafe, tenho a informar V/ Ex.cia de que não 

poderei estar presente, por motivo de se realizar no mesmo dia a 3ª sessão ordinária da 

Assembleia de Freguesia de Águeda. ---------------------------------------------------------------------

--------- Mais informo de que, nos termos da lei far-me-ei representar pelo meu substituto 

legal neste Executivo, o Vogal Senhor Paulo Alexandre Guerra Azevedo Seara.” ------------

--------- António Manuel Fernandes Martins do Grupo Municipal  do Partido Popular: -

--------- “Por motivos de ordem profissional venho solicitar a V/ Ex.cias a suspensão do meu 

mandato como membro da Assembleia Municipal, pelo período de cento e trinta dias. -----

--------- Para efeitos de substituição, de acordo com o Regimento, deverá V/ Ex.cia chamar 

o elemento seguinte na lista do CDS-PP, sendo que esse elemento é o Dr. João Manuel 

Romão Balreira. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais me compete informar que o meu substituto deverá assumir todos os cargos 

de representatividade inerentes, como Coordenador do Grupo Municipal, em Comissões 

ou outros, enquanto durar o período de suspensão do meu mandato. ---------------------------

--------- Sendo o que se me oferece, apresento a V/ Ex.cia os meus mais respeitosos 

cumprimentos.” --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa da Assembleia submeteu a votação o pedido de suspensão 

do mandato formulado por António Manuel Fernandes Martins, tendo-se verificado que o 

mesmo foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------
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--------- Posto isto, e porque se encontrava presente o Membro seguinte da Lista do 

respectivo Partido, João Manuel Romão Balreira, logo foi aferida a sua identidade e 

legitimidade, tendo o mesmo assumido as funções de Membro da Assembleia Municipal. -

--------- Paula Cristina Picado Vaz Franco: ------------------------------------------------------------

--------- “Venho por este meio informar V/ Ex.cia de que por motivos profissionais não me 

será possível estar presente na 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda, 

agendada para o dia 30 de Setembro de 2008, às 21 horas, solicitando assim a minha 

suspensão por trinta dias enquanto membro da Assembleia Municipal de Águeda e a 

minha substituição pelo membro da lista do Partido Social Democrata de Águeda 

imediatamente a seguir ao último membro eleito.” -----------------------------------------------------

--------- Marco André Carvalho Abrantes: --------------------------------------------------------------

--------- “Tendo tido conhecimento da apresentação do pedido de suspensão apresentado 

pelo membro anterior da Lista do PSD da Assembleia Municipal, Paula Cristina Picado 

Vaz Franco e sendo seu substituto imediato, venho por este meio comunicar que não me 

é possível estar presente na Assembleia Municipal a realizar no próximo dia 30 de 

Setembro, pela 21 horas, em virtude de me encontrar fora do Concelho por motivos 

profissionais.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Mesa da Assembleia submeteu a votação o pedido de suspensão 

do mandato formulado por Paula Cristina Picado Vaz Franco, tendo-se verificado que o 

mesmo foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------

--------- Posto isto, e porque o Marco André de Carvalho Abrantes, que se seguia na lista 

do respectivo partido, manifestou a sua impossibilidade de assumir as funções de 

Membro da Assembleia, o Presidente da Mesa deu posse a Dalila Dias Oliveira Tomás, 

após ter sido aferida a sua identidade e legitimidade, uma vez que era o Membro que se 

seguia na Lista e se encontrava presente nesta Assembleia. ---------------------------------------

--------- Antes de entrar no Período de Antes da Ordem do dia, o Presidente da Mesa da 

Assembleia usou da palavra nos seguintes termos: ---------------------------------------------------

--------- Presidente da Mesa da Assembleia: ----------------------------------------------------------

--------- “A Mesa lembrou apresentar à consideração desta Assembleia, um voto de pesar 

pelo falecimento do Engenheiro Adolfo Roque, empresário conhecido, da nossa região, 

com provas dadas na actividade industrial e actividade associativa, uma pessoa 

conhecida a nível nacional, com projecção até internacional. É uma figura marcante do 
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Concelho de Águeda e nós entendemos que deveríamos prestar aqui esta homenagem e 

pôr à consideração da Assembleia a prestação desta homenagem, pensando reflectir o 

pensamento de todos. Não abundam, no nosso Concelho, figuras com este prestígio e 

esta projecção, como tinha o Engenheiro Adolfo Roque. Do ponto de vista pessoal, há 

sempre marcas que deixam e isso deve ser enaltecido pelos poderes públicos, 

manifestamos-lhe esta homenagem sentida, porque o Concelho de Águeda ganhou muito 

com a sua prestação e com a manifestação de apoio, fundamentalmente às Associações, 

além da projecção económica no sector empresarial. Estamos-lhe gratos e recordamo-lo 

com saudade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Antes de proceder à votação deste voto de pesar, foram feitas as seguintes 

intervenções: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Presidente da Junta de Freguesia de Barrô: -----------------------------------------------

--------- “Congratulo-me com a ideia da Mesa de manifestar este voto de pesar pela 

imensa perca. A nossa perca é possivelmente maior do que a do Concelho, mas este é o 

lugar para se fazer também uma homenagem póstuma a quem nós podemos chamar de 

um grande homem, um grande homem a todos os níveis como já aqui foi dito, todos nós 

sabemos das obras e das ajudas que deu em obras por este Concelho. Nós, em Barrô, 

temos um legado que dificilmente será suplantado e esquecido nos próximos anos. Não 

me quero alargar muito, porque este tema é-me particularmente sensível e deixa marcas. 

Agradeço à Mesa por se terem lembrado desta figura ímpar e um bem-haja ao Senhor 

Engenheiro Adolfo Roque.” -----------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Efectivamente o Senhor Comendador Adolfo Roque era uma pessoa ímpar e uma 

pessoa que deixa a todos uma grande saudade. Eu destaco aqui, não só o facto de 

estarmos perante uma personalidade que foi para a indústria e para o comércio a nível 

nacional e até, como já foi dito, com reflexos internacionais, mas ressalvo sobretudo, a 

importância que o Senhor Comendador teve no que diz respeito ao Associativismo deste 

Concelho. Ele nunca disse “não”, sempre foi um grande apoio e muito se fez neste 

Concelho com a ajuda dele. Destaco também o facto de ele ser também uma referência 

como cidadão. Enfim, é uma figura ímpar para o nosso Concelho e para o nosso país. 

Como tal, o Grupo Municipal do PS associa-se e congratula-se com esta iniciativa da 

Mesa, manifestando também o seu voto de pesar.” ---------------------------------------------------
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--------- Efectuada a respectiva votação do Voto de Pesar pelo falecimento do Engenheiro 

Adolfo Roque, foi o mesmo aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------

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

--------- UM – DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE ACTA: ---------------------------------------------- 

--------- UM. UM – Acta da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de 19 de Junho de  

2008; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Não havendo inscrições para  intervir acerca deste  ponto, o  Presidente  da  Mesa  

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

aprovar o texto  da acta referente à Sessão de Ordinária da Assembleia Municipal de 19 

de Junho de 2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

--------- Carlos Alberto Inácio: ------------------------------------------------------------------------------

--------- “Senhor Presidente, sobre a Pateira, a seca trouxe-nos problemas devido às obras 

em Requeixo. Já no ano passado tive oportunidade de me manifestar aqui sobre essa 

situação e queria saber o ponto dessa mesma situação, o porquê e as diligências que a 

Câmara tem feito. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Também queria alertá-lo para o facto de andar a mandar máquinas para as 

freguesias sem o combustível. Que se poupe está bem, mas tanto não. Senhor 

Presidente, o défice não se reduz assim e é preciso ser-se solidário com as freguesias. ---

--------- Em relação aos buracos, foi-me dito aqui que a integração dos SMAS ia trazer 

sinergias, um das quais seria a abertura dos roliços e a respectiva obras, de seguida, era 

uma delas. Acontece que isso não se verifica, há buracos muito grandes na nossa 

freguesia. Acho que é a altura de se começar a preocupar com esse problema que tanto 

transtorno causa nos nossos automobilistas. ------------------------------------------------------------

--------- Por último, gostava de saber se o Senhor Jorge Mendes tem satisfeito ou não as 

funções para as quais foi contratado, se está a atingir os objectivos, se é uma mais valia 

ou não para o Executivo.” -------------------------------------------------------------------------------------

--------- José António Parada Figueira: ------------------------------------------------------------------

--------- “Venho aqui hoje abordar alguns aspectos que, ao PSD e ao Presidente da 

Comissão Política do PSD em particular, muito preocupam. Preocupam pela pertinência e 
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pela actualidade que se reveste. O primeiro que queria aqui abordar e queria que o 

Senhor Presidente me explicasse, como é que é possível que um órgão de comunicação 

social divulga uma notícia sobre um processo disciplinar da Autarquia, em que o processo 

em causa venha num dos órgão da comunicação social, inclusivamente quem votou a 

favor e quem votou contra. Acho estranho como é que isto é possível de acontecer. Mais, 

o conteúdo da notícia formaliza algumas questões que nos deixam alguma inquietude, 

porque elas referem, assim como também o “diz-se, diz-se” aí na rua, relativamente a 

procedimentos e atitudes neste processo.  Estamos a falar, do processo do Engenheiro 

Barreira, um funcionário e técnico desta Autarquia, sobre o qual, como todos sabem e é 

público, os vereadores do PSD votaram contra. --------------------------------------------------------

--------- Chegou-se à conclusão final do processo, conclusão esta que foi apreciada e 

votada por voto secreto. Aquilo que se disse ou não se disse das intenções de voto de 

cada um, para cada um, elas ficam. Aquilo que nos parece e que aquilo hoje também 

importa a todos nós munícipes pensar, tem a ver com a proporção de pena que foi 

sugerida pelo instrutor do processo, e têm ocorrido outros processos e inquéritos neste 

Executivo. Não resolveu neste inquérito que o arguido, neste caso o Senhor engenheiro 

Barreira, tivesse retirado vantagens directas ou indirectas, pecuniárias ou outras, das 

funções que exerceu enquanto Director de Departamento. Os autos e as medições e 

outros elementos probatórios de carácter técnico, foram feitos por um funcionário 

camarário, que no decurso do processo veio directamente substituir o arguido nas suas 

funções, logo tinha interesse directo no desenlace do processo. ----------------------------------

--------- Resulta ainda uma dualidade de tratamento de comportamentos idênticos, uma 

vez que verificámos que há situações ocorridas já neste seu mandato, Senhor Presidente, 

que não merecem qualquer tratamento. ------------------------------------------------------------------

--------- Os técnicos auxiliares, Candeias e Ernesto, não tinham dever de zelo ou lealdade, 

nem lhes era exigido pelas suas parcas habilitações literárias e académicas, de todo 

inadequadas às funções que exerciam, que tivessem consciência da gravidade e alcance 

das medições e actos que praticavam. Estes senhores, dois funcionários da Autarquia 

foram linearmente postos à parte do processo sem que tivesse sido apresentado em 

inquérito qualquer sugestão de pena ou de suspensão para estes funcionários. 

Inclusivamente, foi confirmado em reunião de Executivo que estes funcionários continuam 

exactamente a desempenhar as mesmas funções. Efectivamente, em termos práticos, 
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sabemos que eram estes dois funcionários da Autarquia que iam executar as medições 

no terreno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A subfacturação aparente, uma vez que as obras alegadamente subfacturadas 

eram compensadas pela realização de outras obras não facturadas, parece-nos que, por 

aquilo que nós munícipes vamos ouvindo, é um prática que como outras Autarquias vão 

procurando de alguma forma fazer para ir ao encontro das nossas populações. --------------

--------- Senhor Presidente sabemos que houve processos com outros funcionários, em 

que houve prejuízo directo, com a falsificação de carimbos, de assinaturas e de licenças e 

utilização, até com retorno pecuniário e pena que foi proposta foi a mera suspensão. 

Logo, alegou-se que a pena proposta ao arguido era desproporcionada em comparação 

com outras que já haviam sido aplicadas. ----------------------------------------------------------------

--------- Senhor Presidente, estamos todos de acordo, também nós no PSD, que a 

verdade deve ser sempre apurada, pessoalmente sabe que pugno também por isso, 

defendo isso. Tenho exactamente os mesmos princípios que o Senhor tem e por isso este 

é um princípio que ambos defendemos, mas algo neste processo deixa dúvidas. ------------

--------- O PSD e os seus vereadores neste processo não tinham, como o Senhor sabe, 

que apresentar qualquer proposta. Ela foi apresentada aos vereadores, ou a expulsão do 

técnico ou não, o sim ou o não. E como o PSD, desde o início está contra este processo 

manteve exactamente até ao fim a sua mesma postura e conduta. -------------------------------

--------- Confesso-lhe que não sei como votaram os vereadores do PSD, mas desde o 

início votaram contra. Não lhe passará de certeza voltar ao passado. ---------------------------

--------- Senhor Presidente, depois deste tema que de certeza o preocupa e a todos nós, 

gostaria também de lhe colocar algumas questões relativamente a algumas situações de 

gestão de pessoal nesta Autarquia neste momento. --------------------------------------------------

--------- Gostava que me dissesse quantos chefes de divisão estão em regime de 

substituição neste mandato e há quanto tempo estão. Gostaria também que fosse 

facultado ao Grupo de PSD, a listagem das chefias da Autarquia e a relação das horas 

extraordinárias pagas às respectivas chefias. -----------------------------------------------------------

--------- Relativamente à cantina, gostaria que quanto ao protocolo que foi estabelecido 

com a empresa que está a fazer a exploração da cantina, nos fosse confirmado se a 

empresa está a ressarcir a Autarquia financeiramente ou de que forma, no caso dos 

funcionários que estão afectos ao serviço de cantina. ------------------------------------------------
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--------- Queria também alertar para o facto de até final de 2007 as actas desta 

Assembleia Municipal, estavam publicadas na página do Município e desde Janeiro de 

2008, não estão publicadas no site do Município. ------------------------------------------------------

--------- Para terminar a minha intervenção, gostaria de lhe recordar uma promessa do seu 

programa eleitoral. Já aqui nesta Assembleia lhe falei nela, estamos a entrar no mês do 

Outubro e presumo que já deva estar a ser feita a preparação do Orçamento Participativo. 

Foi uma promessa sua, já passou mais de metade do mandato, conforme era sua 

promessa no seu programa eleitoral, está lá escrito e neste momento, que estamos a 

entrar no Plano e Orçamento do seu mandato, gostaria de saber se num mês vai chamar 

aqui a população de Águeda, se vai abrir ao debate público um Plano e Orçamento 

Participativo, se é apenas uma mera manobra de propaganda política, ou se é algo em 

que o Senhor Presidente se reveja como uma matéria de interesse particular para o 

nosso Município.” -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Tenho grande consideração pelo Parada Figueira em termos pessoais, mas não 

posso deixar de criticar a sua veia de jurista, que interpreta de forma administrativa, 

processos disciplinares. Faz considerações sobre o que lá vem escrito, sobre o que lá 

falta e sobre o que lá gostaria de ver escrito. O que é verdade e é uma coisa que critico 

no Parada Figueira porque não contava com isso, é que ele referiu, várias vezes, que os 

membros do PSD, vereadores, votaram contra a abertura e instrução do processo. Meus 

senhores, quem não deve não teme. Qualquer pessoa deve votar sempre a favor da 

abertura de qualquer processo, porque só assim é que será esclarecida a verdade. Não é 

razão, nunca, a fuga às responsabilidades, a fuga à instrução, a fuga ao apuramento da 

verdade. Disse também o Parada Figueira e bem, que o instrutor do processo não apurou 

que houvesse benefício directo. Meus senhores, não é preciso haver benefício directo, o 

que se apurou e é mais grave do que o benefício directo, eventual que ele fosse, é que 

houve um prejuízo efectivo para todos nós, que somos muito mais do que o benefício 

directo que poderia ser dessa pessoa só. Se existe o que existe, de ataques à classe 

política, de ataques aos autarcas, que são vocês todos, sistematicamente por corrupção, 

por favores, por ajudas, em relação a todas as situações que vocês desenvolvem, uma 

pessoa, que eu não conheço que faz o que o Engenheiro Barreira fez e que vem 

explanado no processo, prejudica toda a gente, prejudica a vocês, prejudica-me a mim 
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como uma pessoa que foi eleita para defender o bem público. Não me interessa sequer 

que ele tenha absorvido um tostão ou milhares de euros para o seu bolso, interessa-me 

sim a imagem e o prejuízo que ele traz para a classe política, para aquilo que vocês 

representam, para o povo que vocês são. ---------------------------------------------------------------

--------- Nunca eu poderia ver aqui o PSD com uma imagem renovada. Pode-se ter culpas 

do passado ou não, mas as culpas do passado temos que as assumir, como as do 

presente, certamente que há culpas deste Executivo, que têm que ser assumidas 

posteriormente. Não podemos é desculpar atitudes sistemáticas em prejuízo de 

favorezinhos e da chamada teia de corrupção de favores e de amizades. Aproveito para 

falar aqui dos Senhores Presidentes de Junta que mais uma vez deram, num jantar, um 

sinal de amizade em relação à pessoa que de eventual demissão e contra a situação 

pessoal de cada um deles, nada tenho a ver, mas contra a situação de defesa dos 

comportamentos que atacam todos nós, aí já muito tenho a ver. ----------------------------------

--------- Pode-se defender a pessoa, nunca se pode defender as acções quando elas têm 

influência directa, não em vocês mas em quem vocês devem defender, que é o público, 

que é o povo, que é aqueles que cá nos colocam. Em relação ao processo tenho dito. 

Nem sequer discuti quem é que votou a favor ou contra. É inadmissível que não haja uma 

votação unânime quando são as aberturas dos processos, embora depois nas suas 

conclusões, já aí se admita que a pena é demasiado pesada, mas isso depende do 

conceito e da parte jurídica e da interpretação de cada um. ----------------------------------------

--------- Em relação ao que o Parada Figueira disse, eu concordo perfeitamente com as 

quatro perguntas que ele fez ao Senhor Presidente. Quanto à gestão do Pessoal também 

gostaríamos de saber a listagem dos chefes, também gostaríamos de saber a questão do 

protocolo com a cantina e também gostaríamos que as actas estivessem no site. E o PS 

concorda, porque isto são actos de gestão, são actos de eficiência e se o Senhor 

Presidente não o pode fazer, certamente que explicará porque falhou, porque é que teve 

êxito e só assim é que nós vamos para a frente. Não vamos nunca tentar encobrir o 

Senhor Presidente da Câmara em algumas destas situações, pelo que faço minhas as 

perguntas do Parada Figueira. ------------------------------------------------------------------------------

--------- Em relação ao Parada Figueira e objectivamente a ele, porque já não tem a ver 

com o PSD, agradecia que se pudesse responder, nem que seja particularmente. Cito: 

“…Lamento ainda que alguns protegidos dentro da Câmara tenham comportamentos 
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incorrectos para com os funcionários da Autarquia, verificando-se que alguns estão 

colocados em gabinetes e até perecidos.” Isto que o Parada Figueira disse para um 

jornal, numa entrevista que deu, deveria ser transformado numa pergunta ao Senhor 

Presidente da Câmara. É esta pergunta que eu coloco ao Parada Figueira e ao Senhor 

Presidente da Câmara, para me esclarecerem quem são os protegidos da classe política 

da Câmara? Quem são incorrectos com os funcionários? Quem é que são os colocados 

em gabinetes? E quem são os importantes perecidos? Isto foi o que o Parada Figueira 

afirmou num jornal e era isto que ele deveria ter perguntado.” -------------------------------------

--------- João Manuel Romão Balreira: -------------------------------------------------------------------

--------- “O Grupo Municipal do CDS-PP gostaria de ver esclarecido um assunto que ao 

que parece está a ser algo de controverso e neste sentido gostaríamos de ser 

esclarecidos objectivamente e requeríamos ao Senhor Presidente da Câmara que 

informasse o Grupo Municipal do CDS sobre as conclusões do processo disciplinar que 

levou ao despedimento do Engenheiro José António Barreira. Gostaríamos de saber as 

conclusões que fundamentaram esse despedimento por alegada justa causa. 

Agradecíamos por isso que nos fosse entregues, logo que seja possível, as conclusões 

desse processo disciplinar. -----------------------------------------------------------------------------------

--------- Quero fazer uma pergunta objectiva ao Senhor Presidente da Câmara, que tem a 

ver com a segurança, ou melhor, com a falta de segurança, uma vez que a onda de 

assaltos não tem parado no nosso Concelho de Águeda e é uma questão que preocupa 

todos os munícipes principalmente aqueles que são vítimas de assaltos. Gostaríamos de 

saber se foi feito algum reforço de efectivos a nível dos militares da GNR nos postos de 

Águeda e de Arrancada do Vouga e gostaríamos também de saber se o Executivo já 

solicitou e se solicitou antecipadamente, se já foi feito algum reforço nesse sentido de 

aumento de militares da Guarda Nacional Republicana. ---------------------------------------------

--------- Gostaríamos também de saber quando se prevê a conclusão das obras de 

saneamento que estão a ser realizadas na Rua Ferraz de Macedo, as quais estarão a 

prejudicar, como parece pelas queixas que têm vindo a público, os comerciantes da 

cidade de Águeda, nomeadamente os que têm comércios abertos nessa artéria da 

cidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Por último gostaríamos de saber e ter acesso ao conteúdo da proposta da 

empresa que venceu o concurso para prestação das actividades extracurriculares do 
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primeiro ciclo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Senhor Presidente da Câmara, gostava de lhe dar os meus sinceros parabéns 

enquanto Aguedense e enquanto Autarca pela ideia e pelo projecto das vias ciclaveis na 

nossa cidade de Águeda. Não posso é deixar de ficar com pena e manifestar aqui o meu 

descontentamento de não podermos alinhar neste projecto nas nossas freguesias. ---------

-- Gostava que nos fizesse chegar a ideia que tem sobre isto, todos sabemos que 

estamos num Concelho extremamente dedicado às duas rodas e era uma ideia que se 

devia desenvolver, até porque tenho sido questionado pelos moradores da freguesia de 

Barrô da possibilidade de isso se realizar para irem trabalhar, poupando no combustível 

que infelizmente nos vai pesando. -------------------------------------------------------------------------

--------- Pedia também o favor de informar a Junta de Freguesia de qual é a previsão, ou 

se há previsão, ou em que ponto estão as obras do vosso Plano de Actividades de 2006, 

obras estas que se vêm arrastando. Vou ouvindo que estão com o projecto para concurso 

mas ainda não tive uma resposta concreta em relação a este assunto e queria saber isto 

porque também vou sendo muito questionado, a todos os níveis, na minha Freguesia. -----

--------- Para finalizar esta minha intervenção, uma questão que é quase falsa Senhor 

Presidente, já só falta um ano para o fim do mandato. Senhores Membros da Assembleia 

só temos um ano e tanta coisa que devíamos e podíamos fazer. ---------------------------------

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

--------- “Começava também por dizer que nos falta um ano para terminar este mandato e 

quero dar os meu parabéns ao Senhor Presidente por lançar uma empreitada no Vale do 

Grou, que é uma empreitada de água e saneamento, que tanto fazia falta às nossas 

indústrias nessa zona, porque as águas dos furos e dos poços  estavam inquinadas e os 

nossos industriais tinham grandes dificuldades. Finalmente temos essa empreitada a 

decorrer e espero que seja feita correctamente. Quanto às questões das obras da 

freguesia de Aguada de Cima, estamos a um ano de finalizar o mandato e no primeiro 

ano fizemos um Plano em que praticamente nada foi cumprido. No segundo ano também 

nada foi cumprido e no terceiro ano praticamente nada vai ser cumprido. Qual é o rigor 

desse Plano? Penso que não tem rigor nenhum. Portanto, como estamos a três meses do 

final do ano, eu gostava de fazer uma sugestão relativamente a uma questão pela qual 

sempre me debati ao longo destes anos, que as freguesias fossem contempladas com 
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mais dinheiro para a sua gestão normal. Caso contrário não se consegue gerir as 

freguesias. Nestes três anos não vi aumento nenhum, contrariamente a outros mandatos, 

em que houve sempre algum aumento. É uma questão fundamental e quero lembrar que, 

se calhar, já não vamos ser nós a gerir esse dinheiro no final do ano, já vão ser outras 

pessoas. Portanto, gostava e agradecia que as freguesias fossem contempladas com um 

aumento considerável porque se não, não se consegue gerir as freguesias. -------------------

--------- Queria lembrar a questão do saneamento do Vale Grande. Volto a lembrar aqui 

que há dois anos foi feita uma empreitada em que na mesma estrada, de duas 

freguesias, foi feito para a freguesia da Borralha e não foi feito para a freguesia de 

Aguada de Cima. Passaram já dois anos e acho que é tempo de corrigirem o que está 

mal feito, porque as pessoas pagam impostos na mesma rua e uns têm e outros não têm. 

--------- É certo que na sede da Junta de Freguesia nos é dito que nós nada fazemos e é 

certo, porque não há empreitadas e chegamos ao final do mandato com muito pouca 

coisa feita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Como estamos numa fase de preparar o Plano para o próximo ano, acho que 

devia haver um calendário para as festas a nível do Concelho, porque a Câmara 

Municipal, ultimamente, faz tantas festas que nós temos dificuldades em colocar os 

nossos acontecimentos nas freguesias, pelo que era mais fácil estipularmos um 

calendário para que as datas das festas não coincidam e não hajam festas nas freguesias 

e aqui na sede do Concelho. Acho que é altura de distribuir isso de uma forma regular 

para que tal não aconteça. -----------------------------------------------------------------------------------

--------- Também compreendo que, com os acontecimentos todos que se estão a verificar 

a nível mundial e nacional, que a melhor forma de gerir na política é fazer festas para se 

esquecer tudo o que se está a passar. --------------------------------------------------------------------

--------- Por último, quero recordar que na última Assembleia chamei a atenção para o 

facto de que foram executados alguns tapetes na freguesia de Aguada de Cima, mal 

executados. Eu não quero aqui culpar técnico nenhum, nem quero que levantem 

processo nenhum, mas acho que devem tomar uma atitude, porque eu não conheço em 

lado nenhum do mundo uma empreitada feita daquela forma. Ainda hoje fui à freguesia 

de Agadão e aí sim tem um tapete bem executado e nós temos lá quatro tapetes que são 

uma miséria. Portanto pergunto: Quem é que vamos culpar? O técnico que inventou 

aquilo? O Senhor Vereador? O Senhor Presidente? Quem é que vai sair? Acho que não 
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deve sair ninguém. Acho que devemos tomar uma atitude, porque a freguesia de Aguada 

de Cima não é terceiro mundo, também pertence ao Concelho de Águeda e deve-se 

rectificar, de imediato, aquilo que fizeram mal feito. Tem lá água, tem saneamento, as 

tampas estão tapadas e a obra foi mal executada. Eu até vos convidei a ir a Aguada de 

Cima para verificarem. Não vamos agora culpar os técnicos, o Senhor Vereador, ou o 

Senhor Presidente, mas vamos corrigir aquelas obras porque foram mal executadas.” -----

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

--------- “Eu hoje surpreendi-me com a intervenção do Senhor José António Parada 

Figueira e vou ler aquilo que ele disse na última Assembleia: “Efectivamente reparei e já 

ouvi aqui foi mencionada a preocupação da marcação desta Assembleia…” e falou 

acerca do problema da Assembleia ser marcada durante a semana. Depois diz num 

parágrafo: “Queria também aqui deixar algo que tem sido apanágio do PSD neste 

mandato que é a elevação das intervenções nesta casa do povo de Águeda.” Ora, nós 

não podemos entender que há elevação de intervenção, quando aqui são feitas 

perguntas que conduzem a suspeições muito graves do comportamento do Executivo e 

que afinal o Senhor mostrou conhecer profundamente quando vem dizer que: “Como é 

que é possível os órgão da comunicação social transmitirem cá para fora que os 

elementos do PSD votaram contra determinado tipo de situação, quando essa votação é 

pessoal e secreta.” Custa-me a crer como é que transmitem isto cá para fora, se interessa 

até que os nossos órgãos de comunicação social transmitem exactamente aquilo que 

disse, que relativamente àquele problema das compensações daqueles trabalhos, agora 

mete-se menos e depois mete-se mais e compensa-se aquele que nunca foi adjudicado 

ou que nunca foi feito, ou que certamente há-de ser feito. Gostaria que os jornais 

transmitissem quem foi que disse que é normal, em termos de autarquias ou em termos 

de gestão pública, fazer-se esse tipo de compensações e sugeria ao Senhor Presidente 

do Executivo que caso as pessoas que transmitiram isso e que tiveram essa afirmação, 

essas mesmas pessoas se foram autarcas que desenvolveram a sua actividade nesta 

Câmara, fosse feita as respectiva participação crime para saber como é que as coisas 

funcionam. Esta situação de compensações, com compensações já nós ouvimos, 

ouvimos aquela série de compensações que os estudos não estavam lá, porque foram 

para outro lado, que os canos não estavam lá porque foram para outro lado. Essa foi a lei 

das compensações. --------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Falou aqui também em falsificações de documentos, que haviam documentos 

falsos, carimbos, assinaturas, num outro processo muito mediático. Também houve 

falsificação de documentos e nunca vi aqui ninguém do PSD vir aqui levantar esse 

problema. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu sugiro ao senhor Presidente que quem tiver essa intervenção em termos de 

processo e que disse que as compensações é um procedimento normal que faça a 

respectiva participação crime. -------------------------------------------------------------------------------

--------- Mas o Senhor Parada Figueira, também tem tido umas entrevistas em que bate 

sempre a dizer que esta Câmara não fez nada, no entanto parece que esta Câmara tem 

feito muita coisa e relativamente a visibilidade nacional, algumas coisas que significam 

nadar para a frente, é a número um em Portugal. ------------------------------------------------------

--------- Relativamente a algumas coisas que foram feitas de uma única vez, ouvi aqui 

intervenções vossas a solicitar que se fizesse imediatamente a intervenção no Rio e afinal 

aquilo foi feito como devia ser, até hoje não ouvi ninguém dizer o contrário relativamente 

à qualidade do trabalho que lá está feito, feito de uma vez por todas como deveria ser. ----

--------- Sabe Senhor Parada Figueira, os FEDER’s, o tempo dos Planos Operacionais do 

Centro, o tempo dos Programas Ambiente e de outros fundos comunitários foi tempo que 

deu, foi tempo que já passou e que já vai muito longe. Hoje, todos os recursos têm que 

ser racionalizados, porque talvez ninguém desta Assembleia saiba, desde 1997 até 2005, 

qual foi o montante de fundos comunitários que vieram para o Concelho de Águeda. 

Quais foram as compensações, o que é que veio a fundo perdido para Águeda. Hoje, o 

que é que vem a fundo perdido? Meia dúzia de patacos, porque não há dinheiro. O QREN 

ainda começou a funcionar ou está a funcionar ainda incipientemente, apesar de haver 

projectos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mas, eu posso dizer, para quem gostaria de saber, que durante nove anos dos 

anteriores mandatos, veio para Águeda mais de o dobro do orçamento de dois 

Executivos, o orçamento de dois anos em termos de orçamento global, Câmara e 

Serviços Municipalizados. Foi muito dinheiro que veio para cá. Foi bem aplicado? Não 

sei. Foi mal aplicado? Não sei. O que é certo é que veio muito dinheiro para cá. Agora 

não há dinheiro. Agora tudo tem que ser racionalizado, tudo tem que ser mais discutido e 

tudo tem que ser levado à míngua e parece, conforme disse o Engenheiro José Oliveira, 

que o disse noutro tom, que temos de nos preparar para cada vez ser pior em função 
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daquilo que as notícias nos vão dizendo todos os dias.” ---------------------------------------------

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

--------- “Antes de mais gostava de fazer uma abordagem, em relação à situação do 

Engenheiro Barreira, embora não esteja preparado para isto. Eu penso que é importante, 

até em termos de público em geral, esclarecermos bem este assunto. O engenheiro 

Barreira não foi um técnico qualquer, foi um Chefe de Departamento neste Município, não 

vale a pena esconder que foi Chefe de Departamento no tempo de Partido Social 

Democrata, em que ele liderava a Câmara e portanto é um processo em que nós 

entendemos perfeitamente todo o desenrolar do mesmo. Embora seja um processo com 

contornos judiciais, também nos apercebemos de alguns contornos políticos, que de 

certeza por ali andarão. Claramente, o que os Vereadores começaram por dizer foi o 

seguinte: “nós votamos contra que este processo seja enviado para o Ministério Público, 

sem primeiro ser feito um inquérito em termos internos.” E logo aí começaram as nossas 

divergências. Nós cremos que a quem tem responsabilidades no nosso Município, temos 

que lhe exigir tudo, mas temos também que saber proteger as pessoas até aos últimos 

momentos, mas temos que lhes exigir tudo. Há uma coisa, por aquilo que nós vamos 

ouvindo que é clara. Houve violação de procedimentos administrativos. Para mim, daquilo 

que eu vou ouvindo, não vale a pena esconder este tipo de situação. Mas o que nós 

também vamos questionando é na desproporcionalidade, à primeira vista, daquilo que 

vamos sabendo, das penas que são aplicadas e o que o meu colega Parada Figueira fez 

foi um pequeno levantamento, de certeza com alguma informação que ele tenha por 

pessoas que já tenham consultado o processo e fez um escalonamento de um conjunto 

de perguntas, que senti à bocado o Senhor Presidente a dizer: “Se há situações idênticas 

no meu mandato, quero saber quais são.” Eu digo-lhe, que segundo o que se conta por 

aí, tem a ver com uma obra que foi feita num momento em que o Doutor Manuel Alegre 

veio encerrar a sua campanha a Águeda, na sua candidatura à presidência do próprio 

partido, nomeadamente da rotunda da zona da Quinta do Regote, em que ao que se diz 

por aí, um técnico transmite para o processo que perguntando a este mesmo Executivo 

qual é o procedimento a fazer, lhe terão dito para seguir o exemplo anterior. Eu não sei se 

é verdade ou mentira, pelo que peço ao Senhor presidente que esclareça porque é 

importante que estas questões fiquem esclarecidas para que não andemos com histórias 

para trás e para a frente, porque o pior que pode haver nestas questões é começar a 
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haver algumas nuvens. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto às outras situações que o meu colega referiu, ele fala efectivamente de 

processos que já houve nesta Câmara e que esta Câmara já decidiu, em que há 

funcionários que falsificam assinaturas. Há funcionários que cobraram valor por essas 

assinaturas, há funcionários que retiram património da Autarquia para seu bem pessoal, 

muito ou pouco não importa. O que está aqui em causa é a desproporção das questões. -

--------- Agora há uma coisa, o Senhor Engenheiro Barreira, tem a obrigatoriedade de 

saber que estava a violar, provavelmente, se é que estava, o procedimento administrativo 

existente. Eu não sei se no processo, em algum momento está provado que houve 

prejuízo para a Autarquia. É importante que o Senhor Presidente esclareça para nós 

percebermos se a Autarquia foi ou não prejudicada, porque ainda agora ouvi um 

companheiro desta Assembleia dizer que houve prejuízo. ------------------------------------------

--------- Sobre esta situação eu não me queria alongar muito, sendo certo que nós, 

voltamos a dizer, compreendemos bem a intenção destes processos. Estão as eleições à 

porta e portanto é preciso começarmos a acautelar o futuro.” --------------------------------------

--------- Carla Eliana Costa Tavares: ---------------------------------------------------------------------

--------- “Tem-se ouvido falar tão mal daquilo que tem sido feito ao longo destes últimos 

três anos e eu perguntei-me ali à pouco sentada como é que é possível haver tanta coisa 

para fazer e estarmos aqui a discutir os procedimentos do despedimento de um 

funcionário desta Câmara Municipal, que ao que parece, não agiu de uma forma correcta. 

É estranho, com tanta coisa que se tem feito mal e esta Câmara não tem feito nada e 

afinal parece que a prioridade é o despedimento de um funcionário que não agiu 

correctamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto àquilo que o Senhor Engenheiro Hilário disse, eu também estou 

estupefacta, porque o Senhor tem informação desta natureza, grave, e até agora nada foi 

feito. É estranho.” -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Manuel de Almeida Campos: --------------------------------------------------------------------

--------- “Quero falar sobre o Projecto do IC2, que quer fazer uma obra de arte na minha 

freguesia, nomeadamente, deixar a povoação de Oronhe no meio de um anel de cimento. 

O Estudo de Impacte Ambiental não tem problemas nenhuns. Os problemas que se 

passaram até hoje com o IC2 é que eles vieram-me dar razão a cem por cento em todas 

as posições que eu tomei, quando em tempos eles escolheram aquele traçado que 



 

  
Assembleia Municipal de Águeda 
Acta n.º 4 de 30 de Setembro de 2008 
 

19 

construíram. Eu não tinha qualquer responsabilidade autárquica ainda e eu critiquei isso e 

também critiquei o facto do projecto executado não ter perfil de auto-estrada como 

deveria ter sido construído. -----------------------------------------------------------------------------------

--------- Depois, também combatemos a questão da segurança e infelizmente acabaram 

por me dar razão, mais uma vez, quando o camião caiu de cima da ponte. Ou seja, 

vieram a dar-me razão em todos os aspectos. ----------------------------------------------------------

--------- Para a minha freguesia só sobra aquilo que os outros não querem, porque se isto 

tivesse utilidade para alguma não ia lá parar.” ----------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Câmara Municipal  usou da palavra para responder às questões 

colocadas no Período de Antes da Ordem do Dia: -----------------------------------------------------

--------- “Eu começaria por responder a um assunto que mais foi badalado, aqui hoje e que 

me constrange mais. A decisão que foi tomada em Executivo não é fácil para quem tem 

que a tomar, mas eu queria esclarecer uma coisa, o processo foi dividido em dois. Aquilo 

que a Câmara averiguou, foi se havia falta de cumprimento dos deveres funcionais 

administrativos para com a Autarquia. A parte financeira, se houve desvios de dinheiros 

para outros fins, que não os devidos, a Câmara endossou esses dossiers todos à Polícia 

Judiciária, Procurador Geral da República, para eles averiguarem e ficamos pela parte da 

relação funcional entre a entidade patronal, Câmara Municipal, e o funcionário. --------------

--------- Quanto à desproporcionalidade de penas que foi levantada, é o mesmo inquiridor 

que está a fazer o processo todo. Foi ele que fez propostas que foram submetidas a 

Executivo. Quanto aos dois funcionários, que o inquiridor propôs que os processos 

fossem arquivados, ele concluiu que não tiveram a ver com aquilo que se passava. --------

--------- Meus amigos, vamos à essência da questão. Era tido, pelo menos por um dos 

arguidos, contabilidade paralela nesta Câmara e isto não é tolerável e não pode 

acontecer. Era assumido pelos arguidos que eram eles que a faziam e que faziam acerto 

de obras de umas para as outras, quem fazia e quem controlava. Não nos metemos 

nisso, achamos que isso não cabe à esfera deste Executivo, isso está noutra esfera. ------

--------- Aquilo que alguns de vocês aprovaram não era executado e era executada outra 

coisa. Eu não estou a dizer aqui que foi dinheiro desviado para o bolso de A ou B, estou a 

dizer é que os Planos de Actividades que eram feitos, em parte eram cumpridos e em 

outra não eram, porque eram feitas outras coisas. ----------------------------------------------------

--------- Existe aquilo que foi averiguado e aquilo que foi aprovado, mas vamos dizer 
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também, o Senhor engenheiro tem todos os meios de recurso, ele já recorreu para 

Tribunal uma vez e de certeza que vai recorrer da pena. Pessoalmente não temos nada 

contra o Senhor engenheiro, há uma relação funcional que tem de ser vista. ------------------

--------- Senhor Parada Figueira, aquilo que se passa é que todos os processos de que eu 

tenho conhecimento de alguma anomalia, eu mando averiguar. E quero falar aqui, 

claramente, sobre o que se passou na estrada do Regote, aquela que foi aqui levantada 

pelo Engenheiro Hilário Santos. A estrada esteve parada, porque quando nós entramos, 

não pagavam ao empreiteiro há não sei quanto tempo e quando o empreiteiro retomou a 

obra, esta ficava a cinquenta metros do Restaurante do Regote e quando fui alertado 

para aquela situação, eu disse para se fazer até ao Regote, porque eu sei que há 

mecanismos de trabalhos a mais. Para concluir, aquilo que eu fui ver na obra, nas 

medições que foram feitas à posteriori da obra, é que ela ainda ficou abaixo do valor que 

tinha sido contratalizado. Aquilo que está no processo é essa situação. Se querem 

averiguar, vão verificar tudo e é verdade que mandei prolongar. Os senhores achavam 

bem deixar a estrada a cinquenta metros do Restaurante do Regote, cheia de buracos? 

Aquilo que deveria ter sido feito é que no projecto deveria ter ido até lá. Eu assumo 

claramente os meus actos e assumo que mandei fazer. ---------------------------------------------

--------- Quanto ao processo, o processo correrá os seus trâmites. O papel que o 

Presidente tem relativamente a todos os processos que entram aqui na Câmara e que 

chegam ao Executivo, é que está solidário com a posição que vem do inquiridor. Se no 

decorrer da discussão que há em Executivo, surgem propostas e se se entende que há 

posições melhores que satisfaçam aquela situação, temos depois votado essas 

propostas. As votações são secretas, podem fazer extrapolações mas não podem 

assumir aquilo que veio nos jornais, que este votou a favor e aquele votou contra. A 

votação foi secreta. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao Carlos Inácio, a Pateira é um assunto que nos tem preocupado. Temos 

acompanhado o facto de ela estar nas condições em que está. Recebemos hoje da 

CCDRC, um ofício a dizer que estão a pensar pôr um Gersanger, em vez daquilo que lá 

tinham, a barragem que tinham habitualmente. Perguntei aos serviços para indagarem 

que é que vai pôr e quando é que isto é posto para avançar com rapidez. ---------------------

--------- Quanto à máquina sem combustível, só posso dizer que é uma situação 

lamentável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Quanto às reparações, tivemos alguns problemas porque as equipas estiveram de 

férias e estamos a tentar recuperar. -----------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao trabalho desenvolvido pelo Jorge Mendes, até ao momento satisfaz 

para aquilo que foi contratado. ------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao Parada Figueira, Chefes de Divisão e de Departamento, estão todas as 

chefias em regime de substituição e isto é uma opção pessoal, assumo claramente 

porque é que estão todos em regime de substituição. Eu não gostaria de ter uma Câmara 

com chefias com quem eu não concordava. As chefias devem ser, do meu ponto de vista 

é aquilo que eu entendo, da minha confiança pessoal. No final deste mandato eu posso 

não estar cá, posso não concorrer e quem vier poderá renovar as chefias que entender, 

renovar as comissões das pessoas que cá estão. Elas sabem que é esta a minha posição 

e aceitam-na nestas condições e eu não altero esta posição. As chefias desta casa estão 

todas nomeadas em regime de substituição, umas entraram no início do mandato, outras 

entraram depois, mas estão todas. Eu assumo, mas vocês estão habituados ao vosso 

passado em que vocês andavam a esconder informação, ao vosso passado que eu 

partilhei também durante algum tempo, por isso saí por alguma razão, foi porque não 

concordei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Por isso mesmo eu não tenho problemas nenhuns em assumir aquilo que eu faço 

e não tenho problemas de dar os elementos, não há aqui nada escondido. --------------------

--------- Quanto às horas extraordinárias das chefias, as chefias não recebem horas 

extraordinárias, que eu saiba não há nem pode haver. Se houver essa situação, é uma 

situação irregular que tem de ser reposta. Não lancem as coisas para o ar, se os 

Senhores têm ideia que isso acontece, digam que eu vou averiguar, em vez de estar a 

procurar a todos os funcionários, porque para mim não pode haver, se há é uma situação 

irregular. Se é uma situação irregular tem de ser corrigida. -----------------------------------------

--------- Quanto à cantina, obviamente que eu penso que está tudo a correr conforme e 

com contas, e também lhe posso dizer que de 120 refeições, neste momento servimos 

quase 600 refeições e com controle de qualidade. Temos as facturas todas e são fáceis 

de apresentar porque são poucas. -------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto às actas da Assembleia Municipal, não estive a verificar, também não sei 

se as do Executivo lá estão, mas vamos pô-las lá todas, obviamente. ---------------------------

--------- Quanto ao orçamento participativo, nós iremos fazê-lo. Agora, como nós dissemos 
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logo desde início, não temos de fazer tudo no primeiro ano e há muitas coisas que vocês 

prometeram durante muitos anos e que nós estamos a concretizar. Já agora fazia-vos a 

sugestão de irem ao Casarão para verem. Nós não fazemos obras, como diz o Presidente 

da Junta, não se vê mas já está lá em terrenos e sem empréstimos, mais de um milhão e 

quatrocentos mil euros, para aquilo que nós devíamos ter tido há vinte anos, tínhamos 

feito muitas obras a contemplar todos, mas temos de ter investimentos de futuro porque 

senão mandamos as empresas embora. -----------------------------------------------------------------

--------- Quanto às questões do Doutor João Balreira, sobre a GNR foram reforçados à 

relativamente pouco tempo o posto de Águeda e o posto de Valongo e aquilo que 

sabemos é que na nova proposta o posto de Águeda passará a ser comandado por um 

Major, se esta for aprovada, e os efectivos serão aumentados para cerca do dobro. Mas é 

uma proposta que está em discussão neste momento. Aquilo que efectivamente 

aconteceu foi um reforço de efectivos, tanto num como no outro posto que estão no nosso 

Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto às obras de saneamento na EN1, é uma empreitada grande que vem 

desde Vale do Grou e vai até à Famel e tem um troço especialmente complicado, que 

passa lá tudo e mais alguma coisa, média tensão, fibras ópticas dos correios, 

telecomunicações, águas e esgotos velhos, que precisa de um cuidado e de uma atenção 

muito maior. Estas coisas nunca são feitas com a velocidade que nós queríamos, mas a 

empresa está acima do cronograma, inclusivamente da obra que está a ser feita. -----------

--------- Quanto à empresa das AEC’s, basta pedir, damos conhecimento de todo o 

processo, aliás temos poucas empresas nas AEC’s. Penso que só temos uma empresa, 

porque felizmente o movimento associativo do Concelho faz essa tarefa. ----------------------

--------- Quanto ao Engenheiro José Oliveira, queria mais dinheiro e eu para lhe dizer a 

verdade, gostaria de ter muito mais dinheiro para poder fazer muito mais coisas, mas o 

dinheiro é aquele que vamos tendo. Quanto ao rigor do Plano, gostaríamos de contemplar 

todas as expectativas. Agora é verdade que temos obras por executar no Plano, mas 

anteriormente eu lembro-me dos Presidentes da Junta aqui dizerem “que raio de Plano 

que tem para aqui 500 obras mas isto já está tudo feito há não sei quantos anos”. É que 

também há aí alguma diferença e é esse chegar a frente e aquilo que se faz ter 

capacidades para pagar, porque nós não recebemos ainda verbas nenhumas do novo 

Quadro Comunitário de Apoio, não entrou dinheiro nenhum. Mas, a Câmara também tem 
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de se preparar, tem que ter capacidade para alavancar os projectos que vêm aí para ter a 

sua parte, porque se tivesse o montante de endividamento que tínhamos à partida, nós 

não conseguíamos ir a lado nenhum. Estava-nos vedada a capacidade de endividamento 

e nós neste momento temos capacidade de endividamento. Isto até é anti-político dizê-lo, 

porque o normal seria fazer para aí umas coisinhas para tapar os olhos, mas estamos a 

aguardar essa capacidade de endividamento para poder fazer as obras que faltam ao 

Concelho, os parques empresariais, os centros de arte, os saneamentos. Estamos a 

tentar que não tenha a ver com a capacidade de endividamento da Câmara, porque 

estamos a negociar. Está muito atrasado este processo, mais de um ano mas ainda hoje 

tivemos uma reunião com a Águas de Portugal para tentar um módulo que seja possível 

resolver os problemas de água e saneamento em Águeda até 2013/2014, chamar os 

privados, chamar as Águas de Portugal, fazer aqui operações, porque se for só o 

orçamento de Câmara não há hipóteses nenhumas. É preciso procurar estas soluções 

que demoram muito mais do que aquilo que pensávamos no inicio mas pensamos que 

estamos quase lá e outros projectos, como a Redonda, também está a avançar, porque 

nós temos um sistema de captações de água que deixa muito a desejar e não é 

sustentável economicamente. -------------------------------------------------------------------------------

--------- Penso que respondi também, basicamente ao Wilson Gaio, com excepção das 

vias cicláveis. Quanto às vias cicláveis aquilo que levamos à Câmara, na realidade, foram 

as de Águeda cidade, porque foi um projecto que encomendámos fora. Não é só Barrô 

que está contemplado e que tem de ser aprovado em reunião de Câmara. O das 

freguesias está a ser desenvolvido a nível interno. Já tem um volume bastante 

significativo, penso que já temos em quase todas as freguesias. Nós fizemos um projecto 

para Águeda, agora para as freguesias estamos a elaborá-los internamente e estamos a 

tratar dos financiamentos também, para que, quando houver dinheiro, possamos 

alavancar essas obras. É preciso preparar as coisas para estarmos em condições de dar 

o salto que necessitamos. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao IC2, é um assunto quente, não só para a freguesia de Espinhel, mas 

também para a freguesia da Trofa, Aguada de Baixo e Barrô. Estamos a analisar e aquilo 

que nós vamos fazer é promover reuniões nas freguesias para apresentar o que é que 

está nos Planos e as alternativas. Nós já notamos algumas discrepâncias que existem lá 

e já alertamos para sermos esclarecidos mas eles referem que uma alternativa ou outra 
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poderá ter mais força dependendo da manifestação popular. Então, nós vamos chamar 

sobretudo, as pessoas das freguesias que são directamente implicadas no processo para 

manifestarem a sua opinião, vamos esclarecer o que é que está em causa, para o 

Instituto do Ambiente para que possamos ter as opções que defendemos como servindo 

melhor a freguesia. Por exemplo, no caso de Espinhel, temos uma segunda ponte que 

deixa Oronhe entre duas estradas, que não é uma solução muito “católica”. Na Trofa 

temos a situação, de que vem ainda a proposta do desvio pela Cheira, em Aguada de 

Baixo temos uma situação, que nós concordamos muito mais com uma das propostas, 

que quase não passa perto de casas nenhumas. Mas aquilo que vem proposto é a 

situação contrária e que temos que trabalhar nesse sentido. ---------------------------------------

--------- Agora, pegando nas palavras da Carla Eliana, eu gostaria que discutíssemos aqui 

o futuro e como discutimos pouco o futuro, eu queria só dizer que hoje recebi a 

comunicação que foi aprovada uma candidatura à Agenda 21 Local, que nos vai permitir 

trabalhar mais intensamente na área do ambiente, mas no ambiente transversal a todos, 

quer escolas, quer empresas, quer cidadãos em geral e também, que foi submetida hoje, 

que nós esperamos ver aprovado, uma candidatura a um Living Lab, que é a criação de 

uma estrutura de ensaio de novos produtos. E nós em Águeda temos algumas empresas 

que, pela sua dimensão e pela sua marca no mercado, podem assumir-se como um 

cluster. Isto surgiu de uma outra iniciativa que tivemos, que é a Rede de Inovação e 

Competitividade e apresentamos uma candidatura, um Living Lab na área da iluminação. 

Porquê iluminação? Porque temos um grupo de empresas forte, mas a iluminação e a 

poupança da energia estão na frente e nas preocupações da Europa e do Mundo. 

Portanto, queria aqui realçar o trabalho, não só dos técnicos da Câmara, sobretudo da 

Arquitecta Marlene, mas também dos técnicos de fora, do Professor Estima de Oliveira da 

Escola Superior, bem como o Professor Rosa Pires da Universidade de Aveiro, que 

estiveram connosco e posso-vos dizer que no sábado e domingo estivemos a trabalhar 

para que fosse possível mandar fazer esta candidatura. Esta candidatura sendo 

aprovada, as empresas que estejam nestes sectores e isto é um grupo restrito mas é 

para alargar a todos aqueles que possam contribuir para o sector, e isto permite que 

estas empresas que se constituam neste aglomerado, façam candidaturas directamente a 

Bruxelas. Com os Programas Operacionais, se tivermos este Living Lab aprovado, eles 

têm taxas majoradas, mas podem ir directamente a Bruxelas. São estes projectos e 
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outros que iremos falar que nos dão alento para continuarmos, porque é aqui, onde 

aparcam os parques empresariais, que temos que começar a construir o futuro para que 

daqui a dez anos, nós estejamos bem melhor do que estamos hoje.” ----------------------------

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

Minuta da Acta  e aprovada no final da Sessão. -------------------------------------------------------

--------- 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 -------------------------------------- 

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

Ordem do Dia desta Sessão: -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- TRÊS. UM – Apreciação da informação escrita do Senhor Presiden te da 

Câmara Municipal de Águeda acerca da actividade do Município, bem como da 

situação financeira do mesmo , nos termos do disposto nos artigos 53,º nº 1, alínea e) e 

68º nº4, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 

5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------

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

Assembleia, que fizeram as seguintes intervenções: --------------------------------------------------

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

--------- “Em relação à questão do muro do rio, que ouvi aqui o Membro da Assembleia 

Municipal dizer que já está terminado, só queria referir três ou quatro questões. Como 

está o projecto, o muro efectivamente vai ficar sem nenhuma iluminação. Não nos 

apercebemos que tenha sido previsto qualquer acesso a deficientes, não há nenhuma 

plataforma nesse sentido. Penso que é importante nós pensarmos sobre isto em termos 

de futuro e tenho algumas dúvidas se nas entradas que fazem acesso ao rio, se está 

alguma coisa prevista para momentos de cheia, porque o que me pareceu a mim é que 

nessas entradas temos um nível mais baixo, porque antes a água andava muitas vezes 

por cima desses níveis e isso são focos de entrada da água na zona da baixa. Com 

certeza estará previsto, não acredito que sejamos nós a dar alguma dica aos projectistas 

mas deixo algumas simples notas sobre esta matéria. -----------------------------------------------

--------- Queria fazer outra nota, que tem a ver com aquilo que eu sei que é o seu 

sentimento, mas às vezes a Câmara confunde um pouco. Eu concordo inteiramente 
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quando diz que a Câmara tem que ser parceira nos projectos, mas entendo que ser 

parceira é ser parceira, não é sobrepor, e em muitos momentos na Festa do Leitão 

sentimos que a Câmara se sobrepõe à própria ACOAG, mas é um sentimento do comum 

dos mortais, em Águeda, que vê algumas coisas nos jornais. --------------------------------------

--------- Sobre a ampliação do Tribunal, não sei se está alguma coisa nas informações ou 

se tem alguma informação sobre esta questão, foi tantas vezes falada. -------------------------

--------- A outra situação tem a ver com o protocolo que o senhor assinou recentemente 

em Lisboa, no Ministério da Educação, da transferência de competências entre o 

Ministério da Educação e as Autarquias. -----------------------------------------------------------------

--------- Sobre este protocolo queria esclarecer algumas dúvidas, a primeira, foi um 

protocolo assinado pelo Senhor Presidente antes de ser votada esta situação em reunião 

de Câmara. Sei que quinze dias antes isso tinha sido levado a reunião de Câmara, que 

havia muito tempo para decidir, mas depois de repente, de um momento para o outro o 

senhor é obrigado, penso que não terá sido de livre e espontânea vontade, a ir 

rapidamente assinar um protocolo a Lisboa e passado um ou dois dias imediatamente, 

apresentam o mesmo na Câmara, onde os Senhores Vereadores foram obrigados a 

aprovar aquilo que o Senhor Presidente já tinha aprovado inicialmente e portanto também 

sem nenhuma margem de manobra, o que não me parece muito correcto, nem é muito 

legal. Mas enfim, nós ligamos muito à parte funcional da questão e não à parte 

administrativa e por isso entendemos o seu posicionamento neste processo. -----------------

--------- Queria fazer três ou quatro questões sobre este protocolo. A primeira questão é 

sobre os valores atribuídos para a manutenção das escolas. Estamos a falar de vinte mil 

euros em cada uma das escolas, ficando a Escola Fernando Caldeira de fora, sabemos 

que o Senhor Presidente sabe que lá é preciso um conjunto de situações e por isso 

prefere deixa-las de fora neste processo para tentar depois encontrar uma solução. 

Penso que será isso, mas parece-nos que são valores insuficientes. ----------------------------

--------- Depois veio a saber-se, penso que terá sido no dia da assinatura do protocolo, 

que entretanto havia também um Decreto-Lei publicado nesse dia, a definir uns rácios 

entre o pessoal não docente e o número de alunos, que inclusivamente nem estavam 

definidos. Para nós percebermos todos um bocado disto, há um protocolo que está a ser 

assinado, em que transfere deveres do Estado para as Autarquias e com o qual nós 

estamos inteiramente de acordo. Isto tem a ver com a descentralização, mas que em 
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atenção, hoje em dia, um conjunto de fundos e acções que têm que ser transferidos para 

os Municípios, em que deixa de ser por escola e passa a ser por aluno. E as pessoas 

estão a assinar um protocolo e não sabem qual é o rácio, parece-nos que é uma coisa 

feita em cima do joelho, muito à pressa, não estou a dizer que seja. -----------------------------

--------- Não acredito que seja só por questões políticas, é que no distrito de Aveiro, só 

três Câmaras terão assinado este protocolo, talvez porque tenham algumas dúvidas 

sobre estes processos. Aqui levantam-se algumas questões, todas as escolas que só têm 

duas salas, como Vale Domingos e Serém, em que tendo duas salas não têm direito a 

uma tarefeira. Eu não sei se nos valores destes rácios nós saímos beneficiados ou não. 

Concretamente, é por cada quarenta e nove alunos, há direito a uma pessoa não docente 

nesta transferência de competências nas escolas todas. --------------------------------------------

--------- A outra questão, que eu penso que os meus colegas de Vereação do PSD já terão 

abordado, tem a ver com os Jardins-de-infância. Actualmente, em cada sala dos Jardins-

de-Infância temos um educador e temos um auxiliar e no futuro parece-nos que estes 

valores vão baixar claramente. É uma questão em que nos parece que vamos sair 

prejudicados. Mas, realçamos, no protocolo, a importância da descentralização. Agora, o 

que entendemos é que tudo foi negociado muito à pressa, tudo muito rápido e não 

entendemos muito bem porquê, ou talvez entendamos, voltamos ao ponto anterior. --------

--------- Por último, gostaria de saber quando é que é para entrar em função este 

protocolo, se é no início de 2009 ou se é já para este ano, visto que fiquei na dúvida neste 

processo.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Presidente da Câmara Municipal: --------------------------------------------------------------

--------- “Quanto ao muro no rio, a situação do acesso a deficientes não cabia porque as 

rampas de deficientes têm que ter 6% de inclinação, a cada seis metros têm de ter uma 

plataforma de um metro e aquilo que me disseram foi que não tinha espaço suficiente 

para colocar a rampa desde cá de cima até lá baixo. -------------------------------------------------

--------- Quanto à iluminação, não está prevista e nós queremos algumas empresas para 

ter aí um projecto inovador de iluminação, não só ali na beira do rio, mas também naquela 

praça toda. Se temos cá empresas que trabalhem nessa área, acho que podemos ter ali 

uma montra bastante boa para essa situação. ----------------------------------------------------------

--------- Sinceramente que é a primeira vez que dizem que nós nos sobrepomos a alguma 

coisa. Acho que negociamos e temos um entendimento, que eu considero bom, com a 
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ACOAG. Nunca me fizeram sentir que a Câmara estava a sobrepor-se ou a ir mais longe 

daquilo que devia. Deve ser talvez do nosso envolvimento que seja muito intenso, porque 

queremos que as coisas corram bem e reforçar a posição da ACOAG e que se possa 

sentir essa sobreposição, que não existe. Existe complementaridades de esforços e é 

dentro dessa forma que nos temos posicionado. -------------------------------------------------------

--------- Quanto à questão da ampliação do tribunal, o tribunal não será ampliado em 

termos de edifícios. Aquilo que será feito, são obras interiores no sentido de criar mais 

uma sala para um Juízo. Tanto quanto eu sei, irá ser criado em Águeda mais um Tribunal, 

que é o Tribunal de Execução, penso que estão a decorrer negociações para chegar a 

bom porto o aluguer de um espaço para o sediar, aqui no centro da cidade. -------------------

--------- Quanto ao projecto com o Ministério da Educação, na realidade aquilo que se 

passou é que nos deram uma data para nós assinarmos e nós éramos livres, ou 

assinávamos ou não assinávamos, ou queríamos ou não queríamos. Antes de tomarmos 

qualquer decisão sobre a assinatura ou não deste protocolo, reunimos com os Conselhos 

Executivos e a vontade unânime deles, foi de que a Câmara deveria assinar este 

protocolo. Entendiam que a educação em Águeda ficava melhor se houvesse esta 

transferência de competências. Nós não estamos interessados em imiscuirmos dentro da 

Câmara para gerir os funcionários que transitam para a Câmara agora. Eles transitam, 

mas queremos passar a responsabilidade pela gestão, a quem lá está. Queremos que o 

responsável da escolas, depois nos preste contas sobre se as coisas estão a correr bem 

ou não, mas não estamos aqui a procurar ter mais um funcionário para mandar, ou cento 

e quarenta e seis, que parece que é o número que vai ser transferido. --------------------------

--------- Aquilo que fizemos foi aceitar e ir, independentemente de não termos ainda 

aprovado em reunião de Câmara. Eu não obriguei ninguém a votar, os Senhores 

Vereadores poderiam ter votado contra. Obviamente que, quando fui para lá, tinha 

consultado a minha bancada e nós estávamos unânimes na decisão que iríamos aceitar 

aquele protocolo. Nós estamos habituados a tomar decisões rápidas, as decisões, cada 

vez mais, são para ser tomadas na hora, não é para se protelar os assuntos. -----------------

-------- Eu conheço municípios que neste momento já assinaram o protocolo, mas não foi 

naquela altura e agora poderá ser para o ano, ou poderá ser noutra altura, mas não 

assinaram e não o fizeram. Nós entendemos, porque era vontade das escolas que 

achavam que serviam melhor a comunidade educativa e então nós assinámos. --------------
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--------- Sobre as verbas que vêm aí, obviamente que deixamos a Escola Fernando 

Caldeira de fora, porque com vinte mil euros não queremos e foi essa a condição. Se nos 

obrigassem a ficar com a Escola nós não assinávamos o protocolo, porque há aqui regras 

de gestão. Sobre os vinte mil euros, também foi conversado com todos os agrupamentos 

e aquilo que nós verificamos, é que há escolas, uma propriamente, que vai necessitar de 

mais do que vinte mil euros de obras, mas outras vão necessitar de menos e aquilo que 

nós temos é um bolo que vai ser gerido pelas três escolas, conforme as necessidades. Se 

uma escola não precisa nada num ano e a outra precisa quarenta ou cinquenta mil, será 

para lá e no ano seguinte será ao contrário. É isto que iremos fazer. ----------------------------

--------- Quanto aos rácios, é verdade que os rácios não estavam publicados no Diário da 

República mas era do conhecimento, tanto das escolas como da Câmara e aconteceu 

que esses rácios dão valores de pessoal inferiores aqueles que são transferidos no 

momento, mas o Ministério assume o pagamento dessas pessoas todas e até chegarmos 

a um número de acordo com os rácios. Quando se prevê chegar a esse número? Quando 

estiver o parque escolar devidamente feito de acordo com a Carta Educativa é que 

poderemos estar dentro desses rácios. Obviamente que temos aqui alguns 

constrangimentos como aqueles que foram levantados. Mas, também os temos neste 

momento nos Jardins-de-Infância, porque aquilo que está na legislação é uma auxiliar 

para cada sala e irá continuar a fazer. É uma aposta, achamos que é estratégico e é 

necessário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao número de Câmaras que assinaram, não foi só a Câmara de Águeda, 

foram cerca de noventa e duas ou noventa e sete Câmaras, portanto foi cerca de um 

terço que quiseram avançar para este processo. Mas nós não estamos incomodados, não 

tínhamos perguntado qual era o número. Nós entendíamos, por quem estava no terreno, 

que era uma solução melhor e foi por isso que avançamos.” ---------------------------------------

--------- TRÊS. DOIS – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal  de 

Águeda de Aprovação da 1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 200 8, nos termos da 

proposta e ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de Fevereiro, e nos termos da alínea c) 

do número 2 do art. 64.º, conjugada com a alínea b) do nº. 2 do artigo 53.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, foi dada a palavra aos Membros da 

Assembleia, tendo sido feita a seguinte intervenção: -------------------------------------------------

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

--------- Eu começava por fazer uma nota de rodapé. Há sempre uma reunião 

extraordinária de Câmara que se pode convocar, para resolver essas questões, porque 

se queremos fazer um orçamento participativo com todos, não pode ser só com alguns e 

este tipo de reunião a contar com os seus e os outros, nós somos todos o mesmo e 

estamos todos a defender Águeda. ------------------------------------------------------------------------

--------- Em relação a esta reunião a esta Revisão Orçamental eu antes de tomar qualquer 

decisão gostava que me esclarecessem duas ou três questões. Porque razão é que não 

se faz uma alteração orçamental? Ou se efectivamente já atingimos o valor máximo do 

limite das despesas correntes e por isso temos efectivamente que fazer uma revisão 

orçamental. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Gostava que me esclarecessem exactamente o porquê desta revisão orçamental 

que nos é proposta? O que é que está exactamente em causa? Temos aqui a passagem 

de um saldo da gestão corrente de um mandato para outro, isso é pacífico. Vejo aqui um 

conjunto de situações nomeadamente numa despesa, no ponto seis, no mapa 

“modificações de orçamento para despesa”, uns “outros” que passam de trinta e cinco mil 

e quinhentos euros para quatrocentos e quinhentos mil euros, está aqui nos “outros e 

como eu sei que aqui dentro da Assembleia a questão dos “outros” pica muita gente e as 

pessoas sentem-se muito incomodadas, gostaria que me esclarecessem exactamente o 

que é isto para depois nós tomarmos posição sobre esta matéria porque “outros”, 

quatrocentos e cinquenta mil euros, penso que é unânime nesta Assembleia, que isto é 

estranho”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Presidente da Câmara Municipal: --------------------------------------------------------------

--------- “Quanto à reunião extraordinária de Câmara, a DREC pretendia que a escola 

fosse assumida também pela Câmara. Quando acordamos esse ponto não havia tempo 

legal para convocar uma reunião de Câmara. Portanto, essa foi a razão porque não o 

fizemos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Porque é que não fazemos uma alteração e sim uma revisão? Basicamente o que 

está em causa são duas situações, uma delas tem a ver com a introdução do saldo 

anterior, a outra tem a ver com o pagamento das indemnizações que temos de pagar. 
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Uma por imposição judicial, a outra por acordo que fizemos. ---------------------------------------

--------- Os “outros”, na realidade já deram muito celeuma aqui, mas só que não havia uma 

contabilidade de custos em que o dinheiro era todo explicado para onde é que ia. Neste 

momento, na realidade está aí uma verba bastante elevada, mas aquilo que irá acontecer 

depois é que tudo isso sairá na prestação de contas, onde é que foi gasto esse dinheiro 

todo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mas voltando a falar nas indemnizações que estão aí de dois processos. Um deles 

com a firma da qual está aqui um representante, que colocou a Câmara em tribunal por 

causa de uma rede de esgotos, foi um saneamento que invadiu uma cave e provocou 

prejuízos. A Câmara foi condenada pelo tribunal para fazer esse pagamento e vai fazê-lo 

obviamente. Agora, irá depois tentar ser ressarcido do empreiteiro ou da massa falida do 

empreiteiro, porque entretanto o empreiteiro faliu. -----------------------------------------------------

--------- Também queria dizer aqui que havia juros a pagar à dívida e que negociamos 

pagar esses juros a pronto e são menos dois mil euros que a Câmara pagará, graças ao 

acordo que foi efectuado para isto. -------------------------------------------------------------------------

--------- No que refere ao outro processo, o processo da Sagomar teve início quando era 

eu vereador das obras particulares e foi um processo que eu votei contra, eu não 

concordava com aquela solução, aliás como os serviços da Câmara. O que é que 

aconteceu? O processo foi aprovado por maioria em reunião de Executivo e foi concedido 

o alvará. Depois, houve um vizinho que impugnou, foi para o IGAT e para o tribunal e 

conseguiu anular a decisão da Autarquia. Foi feito novo loteamento, que foi aprovado, e 

eu não fazia parte do Executiva nessa altura, e de novo foi considerado nulo pelo IGAT e 

pelo tribunal e voltou atrás e a empresa pedia uma indemnização à Câmara de dois 

milhões e duzentos e tal mil euros. Aquilo era o valor que estava em tribunal. A proposta 

que veio do nosso advogado e com documentos que constam do processo de despesa 

efectivamente feitas por essa empresa, é que eram superiores a oitocentos mil euros, 

despesas documentadas no processo. -------------------------------------------------------------------

--------- O que nós fizemos foi um acordo com a empresa, no entanto, era-nos fácil deixar 

ir para tribunal, porque atrás de nós viria quem fechasse a porta e empurrava-se o 

assunto não sei quantos anos, mas não é essa a postura que temos, mas sim tentar 

resolver os problemas, Fizemos um acordo com a empresa de pagar trezentos mil euros 

em vinte meses e deve ter sido feito hoje o pagamento da primeira prestação, para 
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começar a liquidar e resolver mais um assunto.” -------------------------------------------------------

--------- Não havendo mais inscritos para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

por unanimidade, a 1ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2008, nos termos da proposta do 

Executivo” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- TRÊS. TRÊS – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal  de 

Águeda de integração na nova COMUNIDADE INTERMUNICI PAL DA REGIÃO DE 

AVEIRO – BAIXO VOUGA (CIRA) e aprovação dos respect ivos estatutos , nos termos 

da proposta e ao abrigo do disposto na Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto e na alínea m), 

do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -------------------------------------------------

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, foi da palavra ao Presidente da Câmara 

Municipal , que prestou o seguinte esclarecimento: ---------------------------------------------------

-------- “O que está aqui em causa basicamente é fazer uma Associação de Municípios 

com base na NUTIII e acabar aquelas que existem. Portanto, a GAMA, Grande Área 

Metropolitana de Aveiro, como a Associação de Municípios da Ria, serão extintas e será 

esta Associação que representará os onze municípios desta Região, para o futuro, é uma 

Associação de fins gerais, de acordo com a nova legislação recentemente aprovada.” -----

--------- Não havendo inscritos para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

por unanimidade, a integração na nova COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO 

DE AVEIRO – BAIXO VOUGA (CIRA) e aprovação dos respectivos estatutos, nos termos 

da proposta do Executivo”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------- TRÊS. QUATRO – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal  de 

Águeda de participação na nova ENTIDADE REGIONAL DE  TURISMO DO CENTRO, 

nos termos da proposta e ao abrigo do disposto no art. 7.º do Decreto-Lei n.º 67/2008, de 

10 de Abril, na Portaria n.º 1037/2008, de 15 de Setembro, e na alínea m), do n.º 2, do 

artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -----------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo inscritos para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

Presidente da Mesa colocou-o a votação, tendo-se verificado que a Assembleia, aprovou, 
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por unanimidade, a participação da Câmara Municipal na nova ENTIDADE REGIONAL 

DE TURISMO DO CENTRO, nos termos da proposta do Executivo. ----------------------------- 

--------- TRÊS. CINCO – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal  de 

Águeda de aprovação de INCENTIVO, PROMOÇÃO E REABIL ITAÇÃO URBANA DE 

EDIFÍCIOS DEGRADADOS (ISENÇÃO DE TAXAS DE CONSTRUÇÃ O), nos termos da 

proposta, e ao abrigo do disposto no Regulamento e Tabela de Taxas no Âmbito de 

Operações Urbanísticas e Obras no Espaço Público Municipal, publicado no Diário da 

República, II Série, n.º 113, de 14 de Junho de 2007, e de acordo com a alínea e) do n.º 2 

do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção conferida pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -----------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo inscritos para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

por unanimidade, a aprovação de INCENTIVO, PROMOÇÃO E REABILITAÇÃO 

URBANA DE EDIFÍCIOS DEGRADADOS (ISENÇÃO DE TAXAS DE CONSTRUÇÃO), 

nos termos da proposta do Executivo. --------------------------------------------------------------------

--------- TRÊS. SEIS – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal  de 

Águeda de aprovação da TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS D E PASSAGEM (TMDP) 

PARA 2009,  nos termos da proposta, e ao abrigo do artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 

de Fevereiro, e de acordo com a alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e a alínea e) do n.º 2 do 

artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção conferida pela Lei n.º 5-

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

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

Assembleia, tendo sido feita a seguinte intervenção: -------------------------------------------------

--------- João Manuel Romão Balreira:  -------------------------------------------------------------------

--------- “Gostaria de questionar o Senhor Presidente do Executivo acerca desta proposta 

que vamos aqui votar sobre as taxas municipais de direitos de passagem. Gostaria de 

saber se o Senhor Presidente já sabe se a receita que é arrecadada pela Autarquia, 

corresponde efectivamente aos valores que são cobrados aos consumidores, neste caso, 

aos munícipes consumidores do Concelho de Águeda. ----------------------------------------------

--------- Gostaria que me informasse qual foi o valor, no ano passado, da receita 

arrecadada pela cobrança destas taxas de direito de passagem.” -------------------------------- 
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--------- Presidente da Câmara Municipal: --------------------------------------------------------------

---------“Correspondência entre os valores cobrados é a mesma coisa que no IMI. Temos 

que confiar na entidade que a cobra, eles entregam-nos a receita e eu não sei como é 

que se inverte isto. Todos os municípios funcionam assim, se os Senhores tiverem uma 

solução que possamos apresentar, eu teria todo o prazer em avançar com ela. --------------

--------- Quanto aos montantes, não os tenho aqui presentes, mas não são significativos 

estes valores, mas terei depois oportunidade de vos informar sobre os montantes desta 

cobrança.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo mais inscritos para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

por unanimidade, a TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) PARA 

2009, nos termos da proposta do Executivo. ------------------------------------------------------------

--------- TRÊS. SETE – Discussão e votação da Proposta da Câm ara Municipal de 

Águeda de aprovação das TAXAS DO IMI PARA 2009, nos termos da proposta, e ao 

abrigo do n.º 5 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), e de 

acordo com a alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e a alínea f) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei 

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

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

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

Assembleia, que fizeram as seguintes intervenções: --------------------------------------------------

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

--------- “Já no ano passado discutimos este ponto e temos uma ideia completamente 

diferente da que nos é proposta aqui sobre esta matéria. -------------------------------------------

--------- Dissemo-lo no ano passado de forma responsável e vamos dizê-lo, mais uma vez, 

reforçando o que dissemos e provando o que dizemos. ----------------------------------------------

--------- Na altura, dizíamos nós, “como sobre o IMI foi uma situação que surgiu e havia 

alguma dúvida sobre a fixação dos valores. Começou-se em Águeda por fixar valores 

máximos, depois baixou-se um ponto percentual, mas parece-nos que há aqui espaço de 

manobra para nós equacionarmos no próximo ano, a voltar a descer o IMI, porque a 

mesma verba que estamos a arrecadar, neste momento estamos a aumentar em cerca 

de cinquenta por cento o valor em relação ao ano anterior.” Dizíamos nós em relação ao 

passado: “Parece-nos a nós que há muito espaço para esta matéria, sendo certo que o 
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PSD comporta-se de forma responsável e diz o seguinte, hoje vota favoravelmente, mas 

faz um apelo para que no próximo ano o Senhor Presidente reveja esta taxa.” ---------------

--------- Esta é a nossa maneira de estar na política, não votamos contra por votar. 

Dissemos, queremos participar e estaremos sempre do seu lado na discussão destes 

processos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ora vejamos o que é que está em causa, no ano 2004 é um ano de transição em 

que há contribuição autárquica e há IMI. No ano de 2005, parece-nos que a Autarquia 

arrecadou dois milhões e quinhentos mil euros, aproximadamente, em termos de valores 

de IMI. No ano de 2006 dois milhões e novecentos e setenta e três mil euros. Parece-nos 

que no ano de 2007 arrecadou três milhões, trezentos e vinte e quatro mil euros. Nos 

últimos dois anos a Autarquia arrecadou mais de trinta por cento em valor de IMI. No 

último ano mais doze por cento. Se tivermos em atenção a número de eleitores que 

temos no nosso Município, cada eleitor no fundo, paga oitenta e três euros por ano de 

IMI, em termos médios. Estamos a falar de um verba que tem subido consideravelmente. 

Nós sabemos que  o nosso Município precisa de receitas, mas nós sabemos também que 

estamos numa grande crise, as nossas famílias estão completamente afogadas. Nós 

temos que dar sinais, nós temos a nossa área imobiliária completamente parada. Nós 

temos que fazer aquilo que o Senhor Presidente diz muitas vezes, mas depois também 

nos vamos esquecendo, dar sinais que estamos a apoiar os nosso munícipes, que 

estamos a apoiar os nossos empresários, o nosso empreendedorismo, nós temos uma 

grande fatia de pessoas que trabalham no nosso município e vivem fora. Nós temos que 

as chamar aqui e temos que ter condições para isso. ------------------------------------------------

--------- Senhor Presidente, a seguir iremos discutir a derrama. A derrama de 2006 para 

2007 subiu vinte por cento. No total, entre 2006 e 2007, o valor dos impostos que nós 

cobramos a mais são seiscentos e trinta e três mil, seiscentos e noventa e cinco euros, 

valor que a nossa Câmara cobra a mais. Subimos quinze por cento num ano o valor em 

dois impostos que estamos a cobrar. Não haverá aqui espaço para sermos mais 

solidários como os nossos Munícipes? Com as nossas famílias que tantas dificuldades 

têm? Isto é politica social Senhor Presidente, nós no PSD não podemos estar de acordo 

com isto, e como nós sempre dissemos, os impostos e as taxas têm que oscilar em 

função da economia. Se a economia está em alta, se há investimento apliquemos taxas, 

se a economia está em recessão temos que ser rápidos, temos que agir e desta maneira 
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não estamos a ser amigos do Município, não estamos a defender os nossos interesses. --

--------- Volto a apelar a mesma situação, não tem aqui a totalidade, mas eu entendo que 

devemos baixar os valores. A proposta que nos apresenta é a mesma do ano passado, é 

claramente insuficiente. Se continuarem a insistir nisto, nós somos obrigados a votar 

contra. Já no ano passado tivemos um problema, noutra situação. Senhor Presidente 

ouça-nos, ouça as pessoas, isto é que é democracia participativa, isto é que é orçamento 

participativo, é trabalhar com todos, não é só com a sua ideia, Senhor Presidente e é isto 

que lhe pedimos. Por isso pedimos-lhe que reformule a sua proposta, traga a proposta 

aqui se for possível e que baixe os valores, que são muito importantes para nós. Se não o 

fizer, eu pessoalmente e a minha bancada teremos que votar contra.” --------------------------

--------- José Carlos Raposo Marque Vidal: ------------------------------------------------------------

--------- “O discurso social do PSD mudou e ainda bem. Nos anteriores mandatos o PSD 

mantinha as taxas elevadas, mas tinha o cuidado de no ano eleitoral as baixar. Neste 

mandato o PSD foi crítico e bem no ano anterior e manteve a mesma coerência de 

principio de ano. Eu sempre defendi a taxa máxima da derrama, a taxa do lucro tributável 

aplicado pelo Município e pela Autarquia e não em prol directo da pessoa ou entidade que 

tem o lucro. Portanto, sempre a Autarquia em prol de todos. ---------------------------------------

--------- Tenho algumas dúvidas na taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis, porque 

como o Engenheiro Hilário Santos diz, tem a ver com as receitas arrecadadas e a 

possibilidade de dar alguns sinais positivos a quem paga as taxas, mas sempre no 

princípio de que, não sendo estas as taxas máximas e confiando eu na atitude do 

Município, não é por acaso que pela primeira vez em Águeda ninguém contesta contas. --

--------- Não é por acaso que Águeda ganhou, ao fim de dois anos e meio, o primeiro 

prémio de gestão financeira a nível nacional, entre todos os serviços do país e é nesta 

perspectiva que, embora aceitando a teoria nesta segunda fase no Imposto Municipal 

sobre Imóveis, eu acho que tenho que ter plena confiança no Município para aplicar as 

receitas e as taxas em obras. Não aquilo que é obra do PSD, que se fala que é a obra do 

betão e a obra da estrada mal planificada, a obra das cem estradas a mais que há em 

cada freguesia quando havia de haver só quatro ou cinco, a obra do parque empresarial 

em que é um pagamento de um milhão e quatrocentos mil euros, feitos a pronto sem 

dívidas, é uma obra de uma biblioteca que o PSD nunca pagou mas que está paga 

quando for construída, embora eu não concorde com o sítio e a maneira como está feita. 
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É na seriedade com que este Município aplique isso. Não acho que baixar para 0,6 ou 

0,4, seja daí demais evidente para o munícipe que paga o imposto, mas é tudo junto, 

evidente, que permite a este Executivo continuar a cumprir aquilo que antes não se 

cumpria. Contas correctas, clarificação, pagamentos feitos quando combinados, 

realizações claras, sem obras a mais, sem duplicação de contabilidade. -----------------------

--------- O tempo mudou, no entanto sou susceptível em relação ao segundo ponto, mas 

acredito que esta majoração, que é igual à do ano passado e nem sequer é a máxima, 

que é em beneficio de todos e espero que o Município nos próximos anos entre num novo 

rumo e que esqueça o passado. Eu acredito na aplicação dos bens públicos pelos nossos 

eleitos”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- José António Parada Figueira: ------------------------------------------------------------------

--------- “Aquilo que aqui queria deixar como apontamento importante e de reflexão 

também e que o José Marques Vidal aqui referiu, é que as importâncias das taxas ou da 

sua actualização em função da realidade económica, que hoje vivemos, conforme referiu 

aqui o meu companheiro Hilário Santos, tem a ver com algo que é importante, Dr. 

Marques Vidal. É que a entrada em vigor do Código do IMI em 2004 actualizou os valores 

dos prédios urbanos. Como sabem, há um chamado zonamento de zonas urbanas, não 

só no nosso Município mas a nível nacional, que tem sido muito pedido pelos 

investidores, pelos Autarcas e pelas pessoas que compram os imóveis, que houvesse 

mais cuidado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Senhor Presidente do Executivo, se bem me recordo e penso não estar a falhar 

nesta informação, em determinado momento tinha assumido que iria junto das entidade 

nacional promover uma revisão de zonamento. O Senhor Presidente até hoje não fez 

isso. Se não fez, acho que este é o momento, que agora poderíamos dar um sinal aos 

nossos Munícipes. Mais, nós todos sabemos que tivemos durante algum tempo e iremos 

continuar a ter, porque talvez seja um problema nosso de Aguedenses, uma especulação 

no preço dos terrenos e tem afastado e afastou ao longo dos anos, investidores, 

empreendedores da área do imobiliário. ------------------------------------------------------------------

--------- Era também um sinal para que os investidores voltassem a Águeda, era também 

um sinal para aqueles que trabalham nas nossas empresas, para os profissionais, 

técnicos, assalariados, voltassem a residir no nosso Concelho, porque todos nós 

tínhamos a ganhar com isso e o Município em particular. Também aqui, não sendo hoje 
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objecto de proposta em Assembleia, mas era também pertinente que o Município e o 

Executivo promovessem uma redução da taxa do IRS para aqueles que são residentes 

no Concelho. Infelizmente a conjuntura económica continua, e reforço, a ser desfavorável 

às famílias e as famílias também por aí poderiam ter alguma solidariedade por parte da 

Autarquia e por parte de todos nós. ------------------------------------------------------------------------

--------- Deixava esta sugestão ao Executivo e reforço aquilo que o meu companheiro 

Hilário Santos aqui disse, se o Senhor Presidente do Executivo tiver interesse em retirar 

esta proposta para trabalhar melhor em Executivo e a voltar a submeter a esta 

Assembleia, acho que Águeda e os munícipes de Águeda estariam de certeza mais 

satisfeitos e mais agradados com esse sinal de solidariedade do nosso Município.” ---------

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

--------- “ A posição do PSD, relativamente a estas taxas, tendo em atenção as taxas que 

são propostas pelo Executivo, têm o resultado em votar contra as taxas de IMI. Mas, 

surpreende-me que se diga que a redução das taxas de IMI, que seriam um sinal para a 

solidariedade civil, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, mas há outros sinais 

que são dados por esta Câmara fora deste contexto e há receitas que deverão ser de 

algum modo acauteladas, conforme iremos ver a seguir quando formos discutir a 

derrama, porque dar um sinal com objectivo conforme disse o Senhor Engenheiro Hilário 

Santos, para que as pessoas venham para Águeda, para que as pessoas que trabalham 

em Águeda fiquem cá, ou que as pessoas que saíram de Águeda voltem a Águeda, não é 

um problema de uma taxa de IMI. A taxa de IMI, mesmo que seja reduzida 0,1 por cento, 

a relevância em termos de impostos e orçamento familiar é perfeitamente diminuta. Se 

me viessem dizer que isto tem muita influência em termos de regiões turísticas ou pró-

turísticas, em que há uma grande valorização do património imobiliário, tudo bem. Agora, 

nós baixarmos aqui uma coisa tão pouca, quando ainda há muitas coisas, especialmente 

a nível rústico e a nível urbano, que ainda estão por actualizar valores matriciais, parece-

me que não será relevante. O cidadão virá para Águeda se nós lhe dermos o sinal de que 

a taxa de IMI baixou, porque nós vamos a Oliveira do Bairro e um T2, que em Águeda 

custa um determinado valor, em Oliveira do Bairro custa menos vinte mil euros, em 

Anadia a mesma coisa e em Albergaria nem sequer há qualquer tipo de comparação. E 

isso acontece fundamentalmente porque em Águeda, através da especulação de terrenos 

que foi feita em Águeda, conforme disse muito bem, o Senhor Parada Figueira, através 
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de determinado tipo de restrição à entrada de novos operadores e à restrição à existência 

de forças concorrenciais fortes, que foram resultados de políticas de muitos anos nesta 

Câmara Municipal, como resultado de protecção a determinado tipo de industriais de 

construção civil. Resultado de cedências às exigências desses mesmos operadores de 

construção, atrasos e demoras dos loteamentos em sete, oito anos, que encarecem 

grandemente esses mesmos terrenos, atrasos na cedência na concepção de licenças. 

Isso tudo criou condições de preços, a nível de terrenos, que obviamente foram 

projectados no produto final, muito mais caros que agora em termos de valores de 

escritura se estão, como é normal, a repercutir em termos de IMI. --------------------------------

--------- Se nós fizermos a redução, toda a gente é favorecida, mas quantas pessoas é 

que são favorecidas eficazmente e que mexe com o bolso e com o orçamento familiar de 

cada um? Quantas habitações existem em Águeda que estão a pagar IMI? Quanto é que 

isto sobrecarrega em termos de pessoa por habitação? Conforme disse o Engenheiro 

Hilário Santos é oitenta e três euros por pessoa. A redução de 0,1 por cento, 

suponhamos, significa oito euros para essa relação que apresentou. Parece-me que é 

uma situação que não era importante, é mais importante neste momento nós, em termos 

de Câmara, em termos de Executivo, em termos de estrutura Autárquica, assumirmos a 

responsabilidade se é do anterior ou se é do actual. Gostaríamos que fosse mais 

importante assumir a responsabilidade daquilo que aconteceu e que deu origem a 

especulação habitacional em Águeda e do qual nós estamos a sofrer os efeitos, porque é 

muito mais importante criar-se as condições, certamente para que a habitação em 

Águeda baixe o preço para ser apetecível. Eu estou um bocado ligado a esse sector por 

razões profissionais e eu vejo que aquilo que é caro, aquilo que está acima da média, 

vende-se tudo e no ramo da imobiliária há duas coisas que se vendem, o que é muito 

caro, porque só compra quem tem muito dinheiro esses muitas vezes até nem precisam 

de proceder ao financiamento bancário ou então compra-se aquilo que é muito barato, 

porque é aquilo que as pessoas podem comprar. A crise da construção civil é uma coisa, 

o pagamento da taxa do IMI, que por esta pequena extrapolação que eu fiz, não é muito 

relevante, é outra coisa. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- O PSD saberá aquilo que vai fazer e terá que ver exactamente aquilo que este 

Executivo arrecadou para fazer face às suas despesas em termos deste imposto 

municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- Se vocês entenderem que devem votar contra, essa é uma responsabilidade que 

é vossa, é uma responsabilidade que é vossa porque este Executivo, já no ano anterior 

colocou a fasquia abaixo. E volto a repetir aquilo que o Professor José Vidal disse, o PSD 

quando era Câmara Municipal, nos primeiros anos as taxas eram todas colocadas nos 

limites máximos, no ano de eleições baixava. -----------------------------------------------------------

--------- O PS e este Executivo Socialista entendem que o facto de haver eleições para o 

ano que vem, não tem qualquer relevância. O que é fundamental é gerar-se a criação de 

receita e aquilo que pretendem corrigir certamente que não vai aliviar a bolsa do 

contribuinte. Aliviará certamente mais se baixassem as taxas de juro bancário, porque 

ainda hoje voltaram a subir e vão sobrecarregar aqueles que têm empréstimos bancários 

para fazer face ao pagamento das suas prestações. Isso é que era extremamente 

importante. Mas de certeza que nós aqui nada contribuímos para isso. O que nós temos 

que criar é as condições necessárias, suficientes e responsáveis para que este Executivo 

possa angariar receita para fazer face às suas necessidades.” ------------------------------------

--------- João Manuel Romão Balreira: -------------------------------------------------------------------

--------- “Em relação a este ponto gostaria de dizer que o CDS/PP vai votar contra a 

proposta do executivo, aliás em coerência já com a votação assumida aqui o ano 

passado, porque o CDS/PP continua a ser contra a aprovação de taxas máximas do IMI, 

porque a proposta que o Executivo aqui traz é a taxa máxima, uma vez que em Julho 

deste ano, o Governo aprovou um Decreto-Lei a baixar as taxas máximas do IMI, não sei 

se o Senhor Presidente do Executivo tem conhecimento. Portanto, actualmente as taxas 

máximas legais do IMI para os prédios novos avaliados já segundo o novo código do IMI, 

passaram de 0,8, para 0,7 e os antigos passaram de 0,5 para 0,4, são as taxas máximas 

permitidas. O Executivo da Câmara Municipal de Águeda ao trazer aqui esta proposta 

está a querer aplicar as taxas máximas, ao contrário do que fez no ano passado, onde 

estava um ponto percentual abaixo das taxas máximas permitidas por Lei. Aliás, não se 

compreende o porquê do Partido Socialista vir contestar os Partidos da oposição por 

serem contra esta proposta do Executivo quando, por exemplo, em Albergaria-a-Velha, o 

mesmo Partido Socialista na Assembleia votou contra a proposta do Executivo, que 

propôs estas mesmas taxas do Executivo de Águeda. -----------------------------------------------

---------- Eu penso também que numa altura em que os municípios desta Região do 

Distrito de Aveiro, ainda hoje aprovamos aqui a integração numa nova Comunidade 
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Intermunicipal com Municípios do Distrito de Aveiro, eu penso que o Município de Águeda 

para querer competir atracção e fixação da população, um dos motivos poderá alegar 

nesse sentido, é não praticar pelo menos as taxas máximas permitidas por lei. ---------------

--------- Eu sei que, em termos de economia e de orçamento, mais uma décima, menos 

uma décima, se calhar, não é isso que vai fazer grande peso no bolso do contribuinte, do 

que paga, mas penso que era um sinal positivo que se dava à população nesse sentido e 

citando uma notícia que saiu recentemente na comunicação social, “cada português 

pagou média 235,12 euros nos ano passado em impostos municipais, o que representou 

um aumento de 25,9 em relação ao ano anterior”, isto dados da Direcção Geral das 

Autarquias. Este aumento significativo resultou da subida do IMI e do IMT recolhidos, cuja 

receita cresceu trinta e dois e trinta e três por cento, respectivamente, entre 2006 e 2007. 

Segundo, e cito aqui um perito em fiscalidade, Dr. Saldanha Sanches, considerou que 

este aumento é um exagero e acusou as Câmaras de serem actualmente, os piores 

inimigos dos contribuintes. Eu penso que este Executivo não quererá ficar rotulado como 

o pior inimigo dos contribuintes do Concelho de Águeda. Por isso mesmo, também fazia o 

apelo ao Senhor Presidente do Executivo de retirar esta proposta, reformula-la e trazê-la 

numa próxima Assembleia, porque senão não nos restará outra alternativa a não ser 

votar contra.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Paulo Alexandre Guerra Azevedo Seara:  ----------------------------------------------------

--------- “Antigamente o PSD tinha estas taxas sempre no máximo e de facto nós dizíamos 

que elas teriam que baixar, como aconteceu em Albergaria. Penso que isso foi o que 

aconteceu nos últimos anos e portanto o Partido Socialista cumpriu com aquilo que na 

oposição dizia que baixaria a taxa, o que fez. Por outro lado, eu verifico que os 

Presidentes de Junta não têm dinheiro para fazer obras e depois entramos aqui num 

problema que é, se baixa a receita também não se pode fazer obra. Penso que a 

atractividade de um Concelho é em baixar-se em 0,1, uma taxa mesmo do IRS, porque 

eu também estou a favor que todas as taxas baixem, mas a atracção de um Concelho e 

de uma terra é por aquilo que ela é e por aquilo que ela oferece. ---------------------------------

--------- Penso que o Executivo está a trabalhar bem, na criação de algo que vai fazer com 

que a nossa cidade e o nosso Concelho seja atractivo, como a Pateira de Fermentelos 

que está muito mais atractiva e dou os parabéns aos Senhor Presidente da Câmara por 

isso porque prometeu e cumpriu. A Pateira hoje, é parecida como uma lagoa. ----------------
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--------- Eu penso que criando infra-estrutura, estruturando o Concelho que o Concelho é 

atractivo, que foi aquilo que durante trinta anos não se fazer, mesmo com as taxas no 

máximo ou no mínimo não conseguiram. Agora, está-se a conseguir. Eu sou socialista e 

também gostava que todos os impostos baixassem mas o Concelho é atractivo por outras 

razões, que não baixar 0,1 ou aumentar 0,1.” -----------------------------------------------------------

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

--------- “Eu só queria esclarecer algumas coisas, nomeadamente quanto à descida da 

taxa do IMI para 7%. Efectivamente isso acontece, mas eu chamo a atenção que se 

refere apenas aos prédios não avaliados nos termos do Código do IMI, ou seja, nós 

estamos a falar de uma redução que se operará em relação àqueles prédios que têm as 

avaliações antigas e que têm um valor irrisório e nisso todos nós concordamos. O 

problema está em relação aos prédios que já foram avaliados em termos do Código do 

IMI e aí sim, realmente reconhece-se que há uma carga fiscal maior, mas estamos a falar 

de um pequeno número de prédios e actualmente a minoria dos prédios do Concelho já 

foram avaliados em termos do Código do IMI. ----------------------------------------------------------

--------- Agora, o que me parece é que não podemos fazer demagogia com este tipo de 

coisas, porque efectivamente seria até mais fácil para o Executivo estar aqui a apresentar 

uma redução de taxas de imposto sobre bens imóveis, mas não é isso que se pretende e 

não vamos estar agora aqui a querer criar um caso político numa coisa que não é o que 

está a acontecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu realço aquilo que foi dito, não estamos a fazer aquilo que sempre foi feito, que 

foi manter as taxas máximas e depois baixá-las. Estamos a ser coerentes.” -------------------

--------- Presidente da Câmara Municipal:  --------------------------------------------------------------

--------- “O Senhor Hilário Santos veio aqui dizer que quando for no próximo ano que baixe 

os valores das taxas, obrigado pela futurologia, mas não sei se quero, a seu tempo isso 

será decidido porque não será este Executivo que fará essa aprovação das taxas. Como 

sabem, há eleições e será o Executivo que nos suceder que fará essa aprovação. Já diz 

que estaremos cá, muito obrigada, mas iremos equacionar isso em devido tempo. ----------

--------- Quanto aos impostos, eu também não queria pagar nenhuns. Eu sou cidadão 

desta terra e queria ter as taxas mais baixas e, se possível, nenhumas. ------------------------

--------- Mas por outro lado, nós somos acusados de fazermos poucas obras e a razão de 

fazermos poucas obras é porque não há dinheiro. Se não há dinheiro não fazemos obras. 
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--------- Há aqui outra confusão bastante grande. É que isto de dizerem das pessoas virem 

morar para Águeda, não são esses que são penalizados, porque esses que vêm morar 

para cá têm isenção de IMI, só se a casa for de valor muito alto, então esse se comprou 

uma casa de valor muito alto, também tem dinheiro para pagar o IMI, logo desde o 

primeiro ano. Se comprou uma casa média tem isenção, portanto, pode vir à vontade. 

Agora, aquilo que se verifica aqui é que a derrama, que iremos falar, desceu a sua 

colecta dos valores que temos até este momento. É verdade que o IMI subiu, como vem 

subindo ao longo dos anos. Mas, isto é muito claro e muito fácil, não há dinheiro, não se 

faz obras e tem que se dizer onde é que se vai cortar, que é aí mesmo que nós iremos 

fazer essas opções. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao zonamento, manifestamos o nosso desacordo face àquilo que estava a 

ser feito e que pensamos que o Estado ainda vai preservar em fazê-lo. Manifestámos 

também o nosso desacordo inclusivamente às taxas que foram apresentadas 

nomeadamente para alguns espaços empresariais que têm que pagar mais ou tanto 

como noutras zonas devidamente infra estruturadas. Não sei se vamos ser ouvidos, mas 

manifestámos o nosso desacordo. -------------------------------------------------------------------------

--------- Foi falado aqui em política social. Nós optamos por não aumentar o preço da água 

e isto é política social. Temos as águas mais baratas desta zona toda e saneamento a 

mesma coisa, isto é política social. Podíamos ter subido para valores como outros 

Concelhos aqui nossos vizinhos, como Aveiro e Albergaria têm e aí talvez pudéssemos ir 

buscar as receitas equivalentes, porque os valores são bastante elevados. --------------------

--------- Aquilo que se passa, quanto eu sei, os valores do IMI, nesta NUT não conheço 

qualquer Autarquia, e são quase todas do PSD, que tenham valores inferiores àqueles 

que nós estamos a propor.” -------------------------------------------------------------------------------- -

--------- Não havendo mais inscritos para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

reprovou, por maioria, com vinte votos contra e uma abstenção a TAXA DO IMI PARA 

2009, nos termos da proposta do Executivo. ------------------------------------------------------------

--------- TRÊS. OITO – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal  de 

Águeda de aprovação da MAJORAÇÃO DA TAXA DO IMI PAR A 2009 APLICÁVEL A 

PRÉDIOS DEGRADADOS , nos termos da proposta, e ao abrigo do n.º 8 do artigo 112.º 

do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), e de acordo com a alínea a) do n.º 
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6 do artigo 64.º e a alínea f) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

com a redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -------------------------------

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, usou da palavra o Presidente da Câmara 

Municipal , que disse o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------

--------- “Aqui é política social e aqui os senhores não falam, estão a cortar receitas à 

Câmara. Agora há uma coisa, os Senhores não me vêem acusar mais de que não é feita 

obra. No próximo ano não acusam. Eu vi bem quem é que votou e quando os Senhores 

vierem para o jornal dizer que não são feitas obras, os Senhores são os responsáveis 

pela decisão que tomam, porque eu desço as taxas, a minha vontade é descê-las para o 

nível mais baixo. Se é isso que querem os Senhores que votaram contra, façam uma 

proposta que eu assino por baixo. --------------------------------------------------------------------------

--------- A proposta do Executivo, está aqui presente e é esta que nós queremos para levar 

Águeda para o sítio que ela merece, não é para onde a encontramos. --------------------------

--------- Sobre os prédios degradados, que estamos a fazer política social, porque é que 

os Senhores não votam contra? Estamos a penalizar aqueles que têm a cidade da forma 

que está. Estamos a penalizar cidadãos também.” ----------------------------------------------------

--------- Não havendo inscritos para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

por maioria, com uma abstenção, a MAJORAÇÃO TAXA DO IMI PARA 2009 APLICAVEL 

A PRÉDIOS DEGRADADOS, nos termos da proposta do Executivo. ----------------------------

--------- TRÊS. NOVE – Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal  de 

Águeda de aprovação da DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUT ÁVEL E NÃO ISENTO 

SUJEITO A IRC,  nos termos da proposta, e ao abrigo do n.º 1 do artigo 14.º da Nova Lei 

das Finanças Locais, Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, e de acordo com a alínea a) do n.º 

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

com a redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -------------------------------

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

Assembleia, que fizeram as seguintes intervenções: --------------------------------------------------

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

--------- “Quero começar por dizer, que o Senhor Presidente convive mal com as opiniões 

contrárias e em democracia temos que aprender que as opiniões contrárias também são 

válidas. Eventualmente nós podemos estar cientes da nossa razão, mas provavelmente 
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não seremos os únicos donos da razão. Por isso, a democracia vai-nos ensinando este 

tipo de situações o tempo e a idade também. É importante que nós consigamos conviver 

com a opinião que muita das vezes não seja a nossa. -----------------------------------------------

--------- Também lhe digo que sobre as matérias de responsabilidade, obrigado por nos 

alertar sobre essa matéria, quer o senhor, quer a sua bancada mas, no meu caso 

particular e falo pela minha bancada, assumimos sempre a responsabilidade dos actos 

que praticamos, do inicio ao fim. Não é preciso, nesta matéria, que nos digam isto muitas 

vezes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Sobre a questão, nunca terá o PSD a acusá-lo de coisa nenhuma. O Senhor 

Presidente, de certeza, fará o melhor que sabe e pode pelo Município, mas, nós PSD, 

estamos aqui para o ajudar neste processo. ------------------------------------------------------------

--------- Sobre a questão da derrama, eu fui buscar os dados dos documentos de 

prestação de contas em relação a 2006 e 2007, que são os documentos que existem. Eu 

não vi nenhuma informação da Câmara sobre como é que vai o andamento da 

arrecadação da receita da derrama este ano. -----------------------------------------------------------

--------- Em 2006, nós arrecadamos um milhão, trezentos e setenta e um mil euros de 

derrama. No ano passado houve uma alteração de processo, como nós aqui dissemos e 

na altura o Senhor Presidente perguntava-nos se nós sabíamos quanto é que ia ser o 

valor de 2007 e não sabíamos, porque as empresas ainda não entregaram o IRC. 

Segundo a nova taxa os valores baixam, efectivamente pela nova taxa, se formos ter em 

atenção o mesmo valor, eles baixam. Mas o que é certo é que em 2007 os valores 

subiram vinte por cento. Passaram de um milhão, trezentos e setenta para um milhão, 

seiscentos e cinquenta e três. Estou a cingir-me simplesmente aos documentos de 

prestação de contas de 2006/2007, que o Senhor Presidente sempre disse que agora 

estão claros e que não há problema nenhum nesta matéria. ---------------------------------------

--------- O que está aqui em discussão não é se as taxas são máximas ou se são mínimas, 

não é, se nós podemos ou não mexer na Euribor. Nós temos o poder que temos no nosso 

executivo. Há instrumentos que nós temos que podemos mexer, há instrumentos que nós 

não temos para mexer. Nós não conseguimos mexer com a taxa da Euribor. Gostaríamos 

de certeza, era sinal que esta seria uma Câmara muito mais importante, mas não temos 

essa possibilidade. Muitas das situações que aqui se fala, nós não temos. Agora, o que 

nós temos, do meu ponto de vista, é a obrigação de dar sinais à sociedade e o que está 
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aqui em causa são sempre sinais à sociedade, porque estamos a falar de um orçamento 

de Câmara de vinte e três milhões de euros, por muito que nós queiramos não vamos 

resolver muitas das coisas, mas há indicadores que damos à sociedade. Não estou nada 

preocupado com o facto de as Câmaras vizinhas fazerem ou não fazerem. Eu tenho que 

estar preocupado é com os sinais que eu dou à sociedade. E eu sempre defendi isto e 

continuo a defender, até me provarem o contrário, que na economia nós não podemos 

ser estáticos e quando estamos a falar de taxas, quando estamos a falar de impostos, 

estamos a falar de economia e toda a economia que é estática, estática fica por natureza. 

Nós temos que ser flexíveis neste processo. Esqueçam se efectivamente é mais um 

ponto ou menos um ponto. O que está aqui em causa é só isto, entre 2006 e 2007, em 

dois impostos, derrama e IMI, fora os outros, o Município arrecada mais seiscentos e 

trinta e três mil euros, de 2006 para 2007. Eu não sei quanto é em 2008, vamos ser claros 

e por isso como estamos hoje a falar de taxas para aplicar em 2009, não sei explicar. Mas 

o que eu sei, é que de um ano para o outro aumentamos seis mil euros. Quando estamos 

aqui a falar de solidariedade com as nossas populações, com os nossos empresários e a 

dar sinais, a minha questão não é mais um ponto menos um ponto. Eu estava 

inteiramente de acordo e não me custava nada fixar taxas máximas, depende do 

momento da economia. O que acontece neste momento, é que nós numa economia em 

crise, estamos a arrecadar mais seiscentos mil euros, mais 15% para impostos, de um 

ano para o outro. Não estamos a sacrificar muito mais a nossa população e as nossas 

empresas, é simplesmente o que está em causa, quanto ao resto eu entendo e concordo 

com tudo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- No ponto anterior, o Senhor Presidente disse que estão a dar sinais e que não 

temos dúvidas nenhumas disso, disse também que não concordava com o zonamento e 

que já reclamou, quer dizer que o zonamento é excessivo, que dizer que não concorda 

com o IMI porque, as pessoas estão a ser muito penalizadas. Então, se não concorda 

com o zonamento porque é que não baixa no seu valor? Nós não concordamos com a 

taxa de IRC existente, então vamos baixa-la. Nós não podemos é ter o sinal que nos deu 

o Governo de não mexer na taxa dos combustíveis, nos impostos a arrecadar, porque 

eliminamos um conjunto de situações e tivemos muito menos receita. Aqui é a mesma 

coisa, se baixarmos o IRC, se calhar, temos muito mas receita. Vejamos a nova taxa que 

aumentou a receita, aumentou a receita em 20% de um ano para o outro, com uma taxa 
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que nos penaliza muito mais. A questão que temos que ver é esta, temos que ver mais 

longe, não vamos olhar para um ponto percentual. Esta é a opinião do PSD, é a minha 

opinião. Já no ano passado nós o dissemos, por intermédio do Dr. Antunes de Almeida, 

que íamos deixar passar a proposta e que nos íamos abster, mas íamos pedir para que 

no ano seguinte ela fosse alterada e o problema que acontece é que sempre que nós 

pedimos uma alteração, porque até o PS na sua generalidade até concorda com ela, mas 

depois tem que defender a sua posição. E o senhor Presidente não tem que ficar 

chateado e tem que entender a nossa posição sobre isto. A nossa posição é a mesma 

que os nossos vereadores tiveram na Câmara e a mesma que tivemos no IMI, que é votar 

contra.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Eu vou ficando surpreendido com os argumentos que são colocados aqui para 

justificar procedimentos. Primeiro, é o tal discurso que há pouco referi e agora a 

justificação do injustificável. Quando diz que aumentaram as receitas do IMI e da derrama 

é porque o IMI aumentou visto que houve alteração dos critérios, esqueceu-se de uma 

coisa que é importante, é que conforme trouxe aqui tudo desfiadinho relativamente ao 

IMI, aos anos de 2004, 2005 e 2006, e que alguém da bancada do PSD disse os 

montantes, também deveria vir trazer desfiadinho quais foram os montantes da derrama, 

porque a alteração do critério da derrama reduziu quase mais 30% a receita do Município. 

A derrama foi alterada do ano 2006 para 2007. Falando em contos, uma empresa ganha 

mil contos, tem de lucro mil contos. A taxa de IRC é de 25%, dá duzentos e cinquenta 

contos, seguindo os processos anteriores e indo para a taxa máxima a derrama é 10%, 

de 10% sobre o IRC eram vinte e cinco contos. Actualmente é um e meio por cento sobre 

os lucros. Eu sei que o senhor tem dificuldade em perceber números, eu estou-lhe a 

explicar a redução. A bancada do PSD inclusive trouxe per capita a dizer quanto é que 

cada cidadão do Concelho de Águeda pagava de IMI. Falou também aqui, que em causa 

está a economia. O Senhor sabe quantas empresas em Águeda, na última apresentação 

de contas, apresentaram prejuízo? Sabe qual foi a redução da matéria colectável que 

houve no Concelho de Águeda? Vejamos, ainda hoje discutimos aqui a alteração das 

grandes opções do Plano. Para quê? Para pagar a uma entidade que tem todo o direito 

em função do historial que foi dito pelo Senhor Presidente do Executivo, o valor de 

trezentos mil euros. Agora, faço uma observação, há previsões da derrama aumentar 
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relativamente aos anos anteriores? Alguém prevê isso? Então para o IMI nós temos que 

proteger a bolsa do cidadão, porque não há previsões de a economia melhorar e ele está 

a ser penalizado. Então e agora em termos de derrama e tendo em atenção tudo o que se 

passa a nível de economia e que foi perguntado aqui e afirmado que em causa está a 

economia, qual é a economia que nós, membros desta Assembleia, temos a obrigação de 

proteger este mesmo Executivo criando-lhes as receitas que por ventura entendamos que 

sejam justas? O PSD entende que não, o PSD entende que deve votar contra, o PSD que 

assuma as suas responsabilidades que certamente depois o Executivo terá a receita ideal 

para ir obter, certamente, essas receitas de outra maneira.” ----------------------------------------

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

--------- “Eu nesta intervenção estou à vontade, porque disto eu não percebo nada, mas já 

ouvi aquela frase que dizia: “É a economia estúpidos”. Isto é tudo economia estúpida. Isto 

é tão simples como isto. Há bocado ouvi falar na receita arrecadada, seiscentos mil 

euros. Engenheiro Hilário, as contas são simples. Trezentos mil está na indemnização, 

que tem que ser paga por causa de um erro de uma Câmara PSD, um milhão e 

quatrocentos mil foram pagos na biblioteca que o PSD nunca pagou, mais um milhão e 

quatrocentos mil num terreno num parque empresarial inventado pelo PSD, mas que 

também nunca foi feito, nem nunca foi pago. Mas, eu de economia não percebo nada.” ---

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

--------- “Estas coisas realmente não deixam de ter a sua piada, porque no fundo estamos 

nós aqui a fazer o nosso papel, porque o PSD faz parte do Executivo, defende uma 

posição. Quando assim não é, defende outra bem diferente e com estas novas 

tecnologias que esta Câmara tão bem tem implementado e divulgado, eu fiz aqui uma 

pesquisa no meu telemóvel e é curioso que encontrei aqui uns argumentos do Executivo 

PSD/PP da Câmara Municipal de Penafiel, quanto à aplicação da taxa da derrama na 

taxa máxima de 1,5% e que diz o seguinte, que quase parece que eu estava a ler 

qualquer coisa sobre Águeda: “A derrama nunca obstou à instalação de investidores em 

Penafiel…”. Neste caso poderemos dizer Águeda e aqui parece que isto se adapta, 

porque efectivamente o aumento que se verificou na receita, se calhar, não se deve ao 

aumento da taxa, se calhar, deve-se ao facto de Águeda estar a ter mais empresas. Se 

calhar, deve-se também ao facto de as empresas que estão em Águeda serem empresas 

mais competitivas e se calhar mais rentáveis e que, se calhar, por isso, também 
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consegue-se arrecadar mais receita. Agora, parece-nos é que não é por aqui o caminho 

para que haja uma redução, mas vossas excelências melhor saberão sobre isto.” -----------

--------- Carlos Alberto Baptista Guerra:  ----------------------------------------------------------------

--------- “Eu ouvi esta discussão muito atento e achei até interessante a maneira como o 

Hilário iguala esta taxa da derrama sobre o IMI, que o IMI tenha algum impacto, tem. Mas 

a derrama não e eu vou explicar porquê. A derrama incide apenas sobre o lucro 

tributável. O que é que está a acontecer no nosso país? E o Senhor sabe quando é a 

apresentação dos balanços trimestrais das empresas, que os resultados têm diminuído 

assustadoramente e quem paga derrama são apenas aqueles que têm lucro tributável. 

Ora, o que significa que tendencialmente o montante arrecadado da derrama vai diminuir 

progressivamente. Eu fiz uma pesquisa, perguntei a alguém de direito, qual foi a receita 

arrecadada no decorrer deste ano. A informação que eu obtive era sensivelmente um 

milhão de euros, portanto, já muito mais baixa do que indicou, referente ao ano anterior. 

O que significa que no próximo ano ainda vai ser pior e 1,5% sobre o lucro tributável, não 

conta porque as empresas têm apresentado resultados negativos e então esses não 

pagam derrama, só paga derrama quem tem lucros. Isso quer dizer que a derrama não 

tem grande significado. É mais uma receita que a Câmara pode arrecadar, mas a verdade 

é que tendencialmente ela vai descer.” -------------------------------------------------------------------

--------- Paulo Alexandre Guerra Azevedo Seara:  ----------------------------------------------------

---------“Há bocado um membro desta Assembleia disse que estávamos a um ano das 

próximas eleições e penso que aqui o PSD está a exercer o seu poder na Assembleia, 

onde tem a maioria e portanto está aqui a cortar um bocado a possibilidade de haver 

receitas para o Município. Uma das formas de se poder aumentara a receita sem ser na 

taxa, parece que é havendo mais zonas industriais e havendo mais firmas. Esse trabalho 

está a ser muito bem feito pelo actual Executivo. Mais uma vez vocês vão começar a 

fazer a política a um ano das eleições que é tentar dificultar a vida ao PS, penso que não 

estão a fazer o melhor para o Concelho, estarão com certeza a fazer o melhor para o 

PSD. Cada um tem que assumir as suas posições, vocês estão a assumi-la muito bem e 

era isso que esperávamos.” ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Presidente da Câmara Municipal: --------------------------------------------------------------

--------- “O PSD já nos habituou a fazer estes números, de vez em quando traz aqui uma 

situação para mostrar a sua coesão e forçar os Senhores Presidentes de Junta a votarem 
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em determinado sentido. É a vossa estratégia interna e não vejo qualquer problema 

nisso. Mas, eu achava que a política devia ser séria e como já aqui foi dito nós vamos 

pagar e podíamos ter feito politicamente, não nos custava nada, sobre aquela situação 

com a Sagomar, podíamos só dizer que não estávamos abertos ao diálogo e que 

seguissem para tribunal, nós recorríamos e alguém havia de pagar um dia. Atrás de mim 

virá quem feche a porta, mas não é esta a política que temos. Aquilo que nós temos é 

uma política séria para resolver os problemas e isto custa dinheiro algumas vezes e 

aquilo que nós tentamos fazer é gerir o melhor possível. Agora, aceitar as opiniões 

contrárias, eu tenho alguma dificuldade quando é gincana política e está em causa o 

Concelho. Reconheço, que ainda não consegui ser tão cara de pau ao ponto de deixar 

correr, eu ainda sinto as situações porque eu ainda sou cidadão deste Concelho e vivo os 

problemas, tenho de os tentar resolver, mas vivo-os. Se me dão menos meios para os 

resolver, menos meios terei para dar solução aos problemas que as pessoas apresentam, 

mas cá estamos para fazer o mandato no próximo ano e fazer aquilo que seja possível. --

--------- Depois, fico verdadeiramente impressionado, quando o Engenheiro Hilário Santos, 

fala nos sinais. Mas, os sinais, num Concelho, resumem-se a um ponto percentual disto 

ou daquilo? O que é que esta Câmara tem feito em termos de sinais, em termos de 

organização do Concelho pela positiva, que está muito para além de todos os sinais de 

um processo? Ou vocês não concordarão com isso? -------------------------------------------------

--------- Já foi falada aqui a Pateira, mas posso dizer-vos que estamos a negociar e vamos 

ter reuniões para vir mais dinheiro para ter uma intervenção como deve ser feita na 

Pateira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à modernização administrativa, sabem que agora vamos ter cá autarquias 

de França e a Suécia que nos vêm ver? Isto não dá dinheiro mas dá prestígio, dá 

afirmação de um Concelho, não só aqui assim, mas fora e isto é uma mais valia, na 

minha perspectiva, muito superior, a 0,1%que possamos ter. --------------------------------------

--------- Mas, isto é outra forma de fazer política e de tentar ir mais longe, de ver as 

oportunidades que temos, de estar entre os primeiros, não é fazer gestão de mercearia, 

de tapar só o buraco e nos preocuparmos com o voto que vai haver com aquela 

circunstância, porque que votos é que vai dar o Living Lab? Zero. Mas, eu trabalhei para 

isso no fim-de-semana, ninguém me obrigou mas acho que é uma opção estratégica. -----

--------- Quanto às zonas industriais, são todos porque é que nunca foram feitas antes? 
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Porque o PSD entendia que não dava votos, isto foi afirmado por um Presidente de 

Câmara, Nós fazemo-lo e temos gasto e enterrado muito dinheiro e vamos continuar a 

fazer, porque queremos ser competitivos. Nós queremos estar entre os melhores e é por 

um conjunto de sinais positivos, de afirmação do Concelho que nós queremos ir lá, mas 

precisamos de dinheiro para isso. É um conjunto de sinais que nós estamos a dar, 

preparar o Concelho para o futuro. Era-nos muito mais fácil e estaríamos com uma 

popularidade brutal, se não nos tivéssemos preocupado minimamente com a capacidade 

de endividamento da Câmara, até porque sabíamos como estava o Quadro Comunitário e 

como estavam as coisas e nós fizéssemos aí alcatrão por todo o lado, nem que depois 

viesse o saneamento a seguir para estragar tudo. Nós optámos por não fazer obra, onde 

vai haver saneamento. E isto não dá conforto às pessoas e isto não é eleitoralismo. O 

eleitoralismo era fazer o alcatrão. --------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, de uma vez por todas, que Concelho é que os Senhores querem? Eu tenho 

a minha ideia, eu proponho aquilo que entendo que é melhor para o Concelho. Os 

Senhores são soberanos, a história os julgará a todos.” ---------------------------------------------

--------- Não havendo mais inscritos para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

por maioria, com quinze votos contra e uma abstenção, a DERRAMA SOBRE O LUCRO 

TRIBUTÁVEL E NÃO ISENTO SUJEITO A IRC, nos termos da proposta do Executivo. ----

--------- Após a votação foram feitas as seguintes Declarações de Voto : -----------------------

--------- João Manuel Romão Balreira:  -------------------------------------------------------------------

--------- “O CDS/PP votou contra esta proposta, pois as empresas do Concelho de 

Águeda, que estão a atravessar uma grande crise, que é nacional, infelizmente já estão 

sacrificadas de impostos que chegue. Esta Câmara deveria dar um sinal claro de apoio às 

empresas do Concelho de Águeda, porque se as novas que virão para o Concelho de 

Águeda vão ter parques industriais à sua espera, as antigas que já cá estão e que 

resistiram e aguentaram a crise tiveram que pagar muitas infra-estruturas à sua custa, 

como saneamento e outras, ao contrário das empresas novas que virão, que já terão 

essas infra-estruturas construídas pela Câmara e por isso mesmo esta Câmara Municipal 

não deveria aplicar a taxa máxima da derrama, por isso o CDS/PP votou contra esta 

proposta.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- José António Parada Figueira:  ------------------------------------------------------------------

--------- “Lamento que o Presidente do Executivo não esteja aqui presente para ouvir a 

minha declaração de voto. Mas, quero dizer-lhe, como democrata que aprendi a viver em 

democracia desde os meus doze anos, que lamento que o senhor Presidente do 

Executivo na sua intervenção tenha condicionado a votação que aqui nós verificámos 

sobre este ponto. E quero dizer que a postura que o Senhor Presidente da Câmara aqui 

assumiu, de ameaça aos Senhores Presidentes de Junta, relativamente às obras nas 

freguesias, foi deselegante politicamente.” ---------------------------------------------------------------

--------- TRÊS. DEZ – Discussão e votação do Pedido  de RENOVAÇÃO DE MANDATO 

DE REPRESENTANTES DESIGNADOS PELA ASSEMBLEIA MUNICI PAL NA 

COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE ÁGUED A (CPCJA) , 

apresentado pela Exma. Senhora Presidente da Comissão, ao abrigo da alínea l) do 

artigo 17.º e do artigo 26.º, do Anexo à Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro, e de acordo 

com a alínea r) do n.º 1 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------- 

---------- Não havendo inscritos para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos, o 

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

unanimidade, deliberou aprovar a proposta apresentada pela Presidente da Comissão da 

RENOVAÇÃO DE MANDATO DE REPRESENTANTES DESIGNADOS PELA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS 

DE ÁGUEDA (CPCJA). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------- Intervenção do Público  --------------------------------------------- 

--------- Uma vez esgotados os pontos da Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da 

Mesa da Assembleia declarou aberto o período destinado à intervenção do público, tendo 

usado da palavra Manuel Henriques , que fez a seguinte intervenção: --------------------------

--------- “Como munícipe que pertence ao grupo que trabalha, que não vive de 

rendimentos mínimos, nem de reformas antecipadas, entendo que não é o aumento dos 

impostos autárquicos que nos serve a nós mas sim uma melhor gestão e o aumento da 

produtividade da nossa Autarquia.” ------------------------------------------------------------------------ 

----------- De seguida, o Secretário da Mesa procedeu à leitura da Minuta da Acta  desta 

Sessão, que posta a votação pelo Presidente da Mesa, foi aprovada por unanimidade. ---- 
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--------- Por último, o Senhor Presidente de Mesa deu por encerrada esta Sessão da 

Assembleia Municipal, da qual, para constatar, se lavrou a presente Acta, que vai ser 

assinada pelo Presidente e pelo primeiro Secretário de Mesa. ------------------------------------- 

                                                                                                                                                                            


