
                                                     ACTA   DA SEGUNDA  SESSÃO ORDINÁRIA 

                                                     DA   ASSEMBLEIA   MUNICIPAL,   REALIZA- 

                                                     DA  EM  VINTE  E  SEIS  DE ABRIL  DE DOIS  

                                                     MIL E SETE 

                                                             

 

--------- Aos vinte e seis dias do mês de Abril do ano dois mil e sete, no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho, realizou-se a Segunda Sessão Ordinária da Assembleia 

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

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

--------- UM . UM - Discussão e aprovação da Acta da Sessão de vinte e três de 

Fevereiro de dois mil e seis; ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--------- TRÊS . UM - Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da 

Câmara sobre a Actividade e a Situação Financeira do Município, nos termos do 

disposto nos artigos quinquagésimo terceiro, número um, alínea e) e sexagésimo 

oitavo número quatro da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, 

de dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei número cinco – A, 

barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro;----------------------------------------------------------- 

--------- TRÊS . DOIS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: ---------------------------------

--------- TRÊS . DOIS . UM – Aprovar a autorização da Câmara Municipal, nos termos 

da proposta, a delegar competências da Junta de Freguesia de Águeda, em matéria 

de gestão, conservação e limpeza dos cemitérios municipais do Ameal, Giesteira e 

Bolfiar, ao abrigo da alínea s), do número dois do artigo quinquagésimo terceiro, ex vi  

do artigo sexagésimo seis, número um, alínea h) e números três e quatro da Lei 

número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, 

com a redacção que lhes foi dada pela Lei número cinco-A, barra dois mil e dois de 

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

--------- TRÊS . TRÊS – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE REGULAMENTOS: -------------

--------- TRÊS . TRÊS . UM – Discussão e votação da Proposta da Câmara 

Municipal quanto ao Regulamento e Tabela de Taxas no âmbito de Operações 
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urbanísticas e Obras no Espaço Público Municipal, nos termos do número dois, 

alíneas a) e e) do artigo quinquagésimo terceiro, da Lei número cento e sessenta e 

nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, com a redacção que lhes foi 

dada pela Lei número cinco-A, barra, dois mil e dois de onze de Janeiro.------------------ 

--------- TRÊS . TRÊS . DOIS – Discussão e votação da Proposta da Câmara 

Municipal quanto ao Regulamento de Operações Urbanísticas (RMOU), nos 

termos do número dois, alínea a), do artigo quinquagésimo terceiro, da Lei número 

cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, com a 

redacção que lhes foi dada pela Lei número cinco-A, barra, dois mil e dois de onze de 

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

--------- TRÊS . QUATRO – XVII CONGRESSO NACIONAL DA ANMP – Eleição de 

um Presidente de Junta de Freguesia (ou seu substituto) para o XVII Congresso na 

ANMP, nos termos do número dois, alínea a), do artigo sexto, dos Estatutos da ANMP 

e do número um, alínea a) do artigo segundo, do Regulamento do Congresso. ----------

--------- TRÊS . CINCO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS, nos termos do número dois, do artigo quadragésimo 

nono e, alínea c) do número dois, do artigo quinquagésimo terceiro, da Lei número 

cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, com a 

redacção que lhes foi dada pela Lei número cinco-A, barra, dois mil e dois de onze de 

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

--------- TRÊS . CINCO . UM – Apreciação e votação da Proposta da Câmara 

Municipal quanto ao Relatório de Actividades e Contas de Gerência da Câmara 

Municipal de Águeda, relativo ao ano financeiro de dois mil e seis. ------------------------  

--------- TRÊS . CINCO . DOIS – Apreciação e votação da Proposta da Câmara 

Municipal e Contas de Gerência dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento, relativo ao ano financeiro de dois mil e seis. ------------------------------------ 

--------- TRÊS . SEIS – APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

quanto ao Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e 

respectiva Avaliação, nos termos do número dois, do artigo quadragésimo nono, da 

Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, 

com a redacção que lhes foi dada pela Lei número cinco-A, barra, dois mil e dois de 

onze de Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------

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



 3 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e Secretariada pelos Senhores  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 Senhores Membros da Assembleia, 

do Executivo e público presente. -----------------------------------------------------------------------

--------- Feita a chamada, verificaram-se as presenças dos Senhores Membros PAULO 

MANUEL MATOS SOARES, JOSÉ AMÉRICO ABRANTES DE ANDRADE, DANIELA 

CARINA ALVES MENDES, JOAQUIM JORGE DA SILVA PINTO, CARLOS 

ALBERTO BAPTISTA GUERRA, MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA, ARMANDO 

ALVES FERREIRA, HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NUNO RICARDO 

MARTINS FIGUEIREDO NUNES, ALBERTO JOSÉ FERNANDES MARQUES, JOSÉ 

CARLOS RAPOSO MARQUES VIDAL, PAULA CRISTINA PICADO VAZ FRANCO, 

ANTÓNIO MANUEL FERNANDES MARTINS, CRISTINA MARIA DE SEABRA 

ROQUE DA CUNHA, ABÍLIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MÁRIO ALEXANDRE 

DE FIGUEIREDO RIBEIRO, JOSÉ ANTÓNIO PARADA FIGUEIRA, FILIPE JOAQUIM 

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

TAVARES, LUÍS FILIPE TONDELA FALCÃO, ANTÓNIO FARIAS DOS SANTOS, 

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

FRANCISCO ROGÉRIO MARTINHO ESTRELA, WILSON JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS 

GAIO, VASCO MIGUEL RODRIGUES OLIVEIRA, JORGE DA SILVA MENDES,  

VICTOR MANUEL ABRANTES DA SILVA, MANUEL DE ALMEIDA CAMPOS, 

AMÍLCAR DE LEMOS DIAS, ALCIDES DE JESUS, FERNANDO JORGE FERRÃO, 

DÁLIA MARIA SILVA 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.-------------------------------------------------------- 

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

RESENDE DA FONSECA e pelos Senhores Vereadores JORGE HENRIQUE 

FERNANDES ALMEIDA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, ELSA MARGARIDA 

DE MELO CORGA, CARLOS FILIPE CORREIA DE ALMEIDA, MARIA PAULA DA 

GRAÇA CARDOSO e ANTÓNIO MANUEL DE ALMEIDA TONDELA. ---------------------- 
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---------------------------------- CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA -------------------------------- 

--------- De seguida, a Senhora Secretária da Mesa leu a seguinte correspondência 

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

--------- De JOANA CLARA COSME ARRUDA MARTINS: --------------------------------------

---------- “Serve a presente para, no seguimento da convocatória enviada por vossa 

excelência relativa à segunda Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, a realizar 

no próximo dia vinte e seis de Abril de dois mil e sete, comunica a vossa excelência e 

à Assembleia que não será possível a minha presença por motivos profissionais. ------

--------- Assim sendo, solicito a suspensão do mandato pelo período de trinta dias a 

contar de vinte e seis de Abril de dois mil e sete, nos termos do número três, do artigo 

septuagésimo sétimo, da Lei número cento e sessenta e nove, de dezoito de 

Setembro, com a redacção que foi dada pela Lei número cinco-A, barra, dois mil  e 

dois, de onze de Janeiro.”-------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Após ter sido submetido à apreciação e votação a Assembleia Municipal 

aprovou, por unanimidade, o período de suspensão do Membro Joana Clara Cosme 

Arruda Martins. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Tendo sido chamado o Membro substituto Senhor Mário Alexandre de 

Figueiredo Ribeiro, que após ter sido feito a regularização da identidade, foi 

submetido à apreciação da Assembleia Municipal o preenchimento da vaga, tendo o 

mesmo sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------

---------- O Membro Mário Alexandre de Figueiredo Ribeiro, tomou parte na 

Assembleia Municipal de pleno direito em substituição de Joana Clara Cosme Arruda 

Martins, que suspendeu o mandato pelo período de trinta dias. ------------------------------ 

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

--------- UM . UM - Discussão e aprovação da Acta da Sessão de vinte e três de 

Fevereiro de dois mil e seis; ----------------------------------------------------------------------------- 

--------- Após algumas intervenções o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação 

tendo-se verificado que a Assembleia, por maioria, com duas abstenções, deliberou 

aprovar o texto da acta referente à Sessão de vinte e três de Fevereiro de dois mil e 

sete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- Neste Período Antes da Ordem do Dia foram feitas as seguintes intervenções:- 
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--------- Senhor Membro WILSON JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS GAIO: ------------------------

--------- “Como representante eleito dos Presidentes de Junta para a Assembleia 

Distrital de Aveiro, venho apresentar o relatório da Sessão de quatro de Abril de dois 

mil e sete, cuja ordem de trabalhos passo a ler: ---------------------------------------------------

-------- Um - Apreciação e votação da Acta número um, barra, dois mil e seis de dois 

de Maio de dois mil e seis; -------------------------------------------------------------------------------

--------- Dois - Apreciação e votação da Conta de Gerência – dois mil e seis; -------------

--------- Três - Apreciação e votação do Orçamento para dois mil e sete; -------------------

--------- Quatro - Apreciação e votação da primeira Revisão Orçamental – dois mil e 

sete; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Cinco – Outros assuntos de interesse para a Assembleia Distrital.------------------

--------- Apesar de apenas serem necessários vinte e nove Membros para que a 

Assembleia se realizasse, a presença de vinte e um Membros ditou a falta de 

“Quorum”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Por consequência o Presidente da Assembleia Distrital decidiu apenas 

informar que enviaria as contas ao órgão tutelar, elucidando que nas mesmas 

aparecia como única despesa, a contratação de um profissional para fazer o espólio 

das publicações desta Assembleia. -------------------------------------------------------------------

--------- Foram ainda informados os presentes que a pretensão de instalação do 

Tribunal Administrativo e Fiscal em Aveiro tinha sido conseguida e que em breve seria 

uma realidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Tal facto acaba por servir de pequeno “consolo”, pois estas Assembleias são 

realizadas durante o dia ocupando as pessoas que respeitam os seus compromissos. 

--------- Não posso deixar de referir que Águeda foi a única Autarquia que se fez 

representar por todos os Membros, o que mais uma vez agradeço e louvo. ---------------

--------- De futuro a nossa Assembleia Municipal deveria apresentar soluções ao 

Presidente da Assembleia Distrital de Aveiro, para que não se ande simplesmente a 

“passear” até Aveiro.”--------------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, com o devido respeito, eu gostaria de passar a uma outra intervenção 

que tenho com outro âmbito. ----------------------------------------------------------------------------

---------- Gostaria de perguntar ao Executivo Municipal como está a situação dos 

adiantamentos de subsídios às colectividades, pois tenho notado discrepâncias nos 

montantes atribuídos em casos semelhantes; ------------------------------------------------------
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--------- Lembro ainda que mais uma vez o Centro Cultural de Barrô foi Campeão em 

dois escalões de formação, acontecimento que se repete há quatro épocas e se 

traduziu na obtenção de oito títulos de Campeão em todos os escalões de formação 

de Futsal, além de distinções do Instituto do Desporto de Portugal e mais importante 

ainda, de um sem número de prémios de disciplina nestas mesmas competições; ------

--------- Este executivo atribuiu apenas dez por cento do que era habitual, e apesar de 

ser completamente contra a chamada “Subsídio Dependência”, sou na intransigente 

defesa da Freguesia e sua população, a pedir que considerem estes factos para que 

no futuro as pessoas responsáveis por estas crianças, continuem a trabalhar e a 

despender do seu tempo e dinheiro, em prol da substituição do próprio Estado neste 

relevante papel formativo; -------------------------------------------------------------------------------

--------- Gostava ainda de agradecer aos Serviços de Apoio desta Assembleia 

Municipal a colaboração que têm tido estes últimos dias comigo e pedir que lessem 

um convite, que foi distribuído pela Dona Olga, para participação no evento que se 

chama “Estás em Barrô… Mexe-te”, que tem muitas e boas actividades que 

gostaríamos que todos pudesse participar.”---------------------------------------------------------

--------- Senhor Membro JOSÉ ANTÓNIO PARADA FIGUEIRA: -----------------------------

--------- “Venho hoje aqui para vos falar da Rede Social do Município de Águeda. -------

--------- A sua origem está no reconhecimento de uma tradição secular de entreajuda 

familiar e de solidariedade mais alargada, da qual radicam inúmeras instituições 

particulares e inúmeros grupos e iniciativas de acção social disseminados pelo nosso 

Concelho (muitas vezes apontado pelos Serviços da Segurança Social como um 

modelo a nível distrital e Nacional). -------------------------------------------------------------------

--------- A Rede Social está regulamentada e visa contribuir para a erradicação da 

pobreza e da exclusão social em suma para a promoção do desenvolvimento social 

ao nível local. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- São os seus OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS: -------------------------------------------

--------- O desenvolvimento de parcerias efectivas e dinâmicas que articulem a 

intervenção social dos diferentes agentes locais; -------------------------------------------------

---------- A promoção de um planeamento integrado e sistemático, potenciando 

sinergias locais, competências e recursos; ----------------------------------------------------------

--------- Garantir uma maior eficácia do conjunto de respostas sociais no Concelho e 

nas freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- O QUE ESPERAMOS DA REDE SOCIAL? -----------------------------------------------

--------- A articulação e adaptação das políticas e medidas de âmbito nacional aos 

problemas e necessidades locais; ---------------------------------------------------------------------

--------- O aumento da capacidade de detecção e resolução de problemas individuais, 

gerando respostas específicas para necessidades específicas; -------------------------------

--------- A transformação da cultura e práticas dos serviços e instituições locais, no 

sentido de uma maior transparência e abertura a outras entidades e populações; ------

--------- A implementação de sistemas de informação eficazes; --------------------------------

--------- O incremento da participação e envolvimento dos próprios destinatários dos 

projectos de intervenção. --------------------------------------------------------------------------------

--------- O Município de Águeda é a Promotora, deve pois liderar e efectiva 

implementação da REDE SOCIAL. --------------------------------------------------------------------

--------- Com o novo QREN é URGENTE termos um diagnóstico actualizado tal como 

o Plano de Desenvolvimento Social elaborado, pois os novos programas e os novos 

financiamentos que são de base territorial, o que significa que a REDE SOCIAL, terá 

de partir de um papel de definição do que queremos que seja o desenvolvimento 

social do nosso Concelho. -------------------------------------------------------------------------------

--------- É exemplo disso, ---------------------------------------------------------------------------------

--------- as novas políticas sociais do governo, como o recente Programa de Contratos 

Locais de Desenvolvimento Social, iniciativa inserida no Plano Nacional de Acção, 

para a Inclusão, e que se destina a utilizar respostas sociais concretas na área da 

Habitação, Saúde, Equipamentos Sociais e Educação de forma concertada. -------------

--------- A Rede Social é um contributo nesse sentido. -------------------------------------------

--------- Senhor Presidente, ------------------------------------------------------------------------------

--------- O QUE QUER DA REDE SOCIAL? ---------------------------------------------------------

--------- Qual o ponto de situação do Diagnóstico Social do Concelho de Águeda? ------

--------- Se a Carta Educativa é sem dúvida um instrumento necessário o mesmo se 

verifica com a Rede Social. ------------------------------------------------------------------------------

--------- São aliás instrumentos que se completam e sem dúvida contribuirão para o 

desenvolvimento social. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Já agora, Senhor Presidente, em que ponto estamos da REDE SOCIAL e da 

CARTA EDUCATIVA? ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quais as estratégicas que Vossa Excelência Senhor Presidente pretende 
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implementar para a dinamização e funcionamento da REDE, no que diz respeito à 

actualização do diagnóstico e consequente Plano de Desenvolvimento? ------------------

--------- Quais as políticas ou medidas a implementar e desenvolver por vossa 

excelência Senhor Presidente, no sentido de responder à população mais 

desprotegida e vulnerável do Município? ------------------------------------------------------------

--------- Que mecanismos pretende Vossa Excelência Senhor Presidente, introduzir na 

REDE SOCIAL, no sentido de potenciar o trabalho conjunto das diversas entidades 

parceiras? ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Que plano de intervenção e que tipo de estruturas de apoio aos jovens 

pretende Vossa Excelência Senhor Presidente, implementar e desenvolver, para 

prestar serviços de apoio psicológico, apoio psico-pedagógico e de orientação escolar 

e profissional? -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Que estrutura ou respostas pretende Vossa Excelência Senhor Presidente, 

implementar e desenvolver no sentido de acompanhar os jovens que necessitam de 

acompanhamento multidisciplinar nas áreas da toxicodependência, alcoolismo, 

indivíduos com perturbações mental, entre outras situações; ----------------------------------

--------- Que estrutura de apoio ou respostas pretende Vossa Excelência Senhor 

Presidente, criar para os jovens que cada vez mais precocemente abandonam a 

escola e continuamente têm insucesso escolar? --------------------------------------------------

--------- Que papel tem o Fórum da Juventude no actual contexto da política social 

para os jovens do Concelho?----------------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Presidente, não seria de promover nesse espaço em conjunto com as 

Instituições e Associações locais uma parceria no sentido de criar programas anuais 

que não só responda às necessidades já diagnosticadas dos jovens e aos seus reais 

interesses?---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Serão os actuais recursos humanos adequados?----------------------------------------

--------- Que fez Vossa Excelência Senhor Presidente, do Fórum Sénior, espaço de 

convívio e actividades lúdicas, criado pelo anterior Executivo para disponibilizar aos 

mais velhos? Terá sido substituído pela Turol? ----------------------------------------------------

---------- Considera Senhor Presidente, que não será também importante uma política 

para a população Sénior? --------------------------------------------------------------------------------

--------- Sabe Vossa Excelência Senhor Presidente, que há muito existe no Concelho 

um programa de reutilização de materiais, implementado e bem gerido pela 
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Conferência São Vicente de Paulo, a quem as Instituições recorrem. Porque não se 

aproveitou a seu Know-How? Quais os resultados práticos do mesmo? -------------------

--------- Termino, Senhor Presidente, com uma mensagem de preocupação, --------------

--------- No contexto actual em que os fundos económicos são cada vez mais restritos, 

ganham os Concelhos que melhor se organizarem e definirem políticas de 

desenvolvimento social claras e acima de tudo promoverem o trabalho em REDE. -----

--------- O Município deve liderar, implementar e envolver os parceiros locais.”------------

--------- Senhora Membro CARLA ELIANA DA COSTA TAVARES: -------------------------

--------- “A Assembleia Municipal é por natureza um órgão fiscalização da actividade 

do Executivo. Contudo, para fiscalizar temos de pelo menos ter algum conhecimento 

daquilo que tem sido feito e de todas as actividades que a Câmara tem desenvolvido. 

--------- Nestas últimas Assembleias quase tem sido permanente e bem, porque fazem 

o seu papel, da parte dos partidos da oposição, nomeadamente o Partido Social 

Democrata e o Centro Democrata Social, que são aqueles que têm representatividade 

aqui, chamarem a atenção para falhas, para defeitos, para faltas que se têm 

verificado. Contudo, fiscalizar também não pode ser só colocar defeito, não só criticar, 

mas por vezes e porque o Partido Socialista teve a preocupação de se tentar informar 

daquilo e até porque toda essa informação também tem sido entregue juntamente 

com as convocatórias para esta Assembleia, podem averiguar da actividade que a 

Câmara tem desenvolvido. E a verdade é que às vezes fica a sensação que pouco se 

faz ou que não se faz o suficiente, ou que se faz mal. -------------------------------------------

--------- Contudo, parece-nos também importante reflectir aqui um pouco sobre as 

coisas que têm sido feitas, sobre as actividades que têm sido desenvolvidas, as quais 

têm sido, sem qualquer dúvida, muito positivas e muito importantes para o nosso 

Concelho. Aliás, algumas delas têm marcado, sem qualquer dúvida, a diferença. -------

--------- Eu falo ao nível da cultura, das sextas-feiras culturais, onde recentemente e 

desde há uns meses para cá temos sido premiados, temos tido oportunidade de 

assistir a espectáculos de excelente qualidade, qualidade nunca trazida antes a 

Águeda e às vezes, se calhar, não com a aderência dos Membros desta Assembleia 

Municipal, o que é uma pena, porque se os munícipes deviam estar atentos a essas 

actividades e participar, nós todos temos uma responsabilidade acrescida de estar 

presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Recordo também as exposições mensais que têm decorrido na Galeria 
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Municipal, quer seja no domínio da pintura, da escultura e que têm sido uma 

constante e de qualidade, também organizado, pela Câmara. --------------------------------

--------- Não nos podemos também esquecer das comemorações do Dia Mundial do 

Teatro, da Dança, do Vinte e Cinco de Abril que ainda ontem ocorreu, até do Dia dos 

Namorados este ano com uma actividade tão original nas Piscinas Municipais. ---------

--------- Também não podemos esquecer das tardes seniores, que não ocorrem só na 

Turol, como disse o Senhor Membro Assembleia Parada Figueira ou pelo menos quis 

insinuar, mas por vezes também é no Cine-Teatro São Pedro com espectáculos de 

muito bom gosto e qualidade que os idosos muito têm apreciado. ---------------------------

--------- Ao nível da Educação, a Câmara Municipal foi a promotora da candidatura ao 

programa de implementação das actividades de enriquecimento curricular, que tem 

sido muito elogiado por todas as escolas e por todas as pessoas que têm estado 

envolvidas nesta actividade. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Também não nos podemos esquecer que entretanto se verificou um 

alargamento significativo do fornecimento das refeições às escolas do primeiro ciclo, 

sendo que actualmente são servidas mais de duas mil refeições por mês às escolas 

do Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Também não nos podemos esquecer que foram colocadas recentemente 

fotocopiadoras novas em todas as escolas do primeiro ciclo, bem como tem sido feita 

a assistência a nível de consumíveis a todas essas escolas, nomeadamente tinteiros, 

papel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Também temos de enaltecer e parece que passou um bocado despercebido, 

um projecto que está a ser implementado na escola EB um de Á-dos-Ferreiros, que é 

o “Projecto Auto Classe” em parceria com a Universidade de Aveiro. Foi um projecto 

interessante se calhar de uma importância por nós desconhecida, mas que convém 

salientar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Também não nos podemos esquecer que a Carta Educativa, que muito se tem 

falado, está a ser elaborada com cuidado, mas que certamente irá corresponder às 

necessidades do Concelho. -----------------------------------------------------------------------------

--------- Também foi reactivado o Conselho Municipal de Educação. Por outro lado, 

este Executivo tem tido uma preocupação em incentivar e criar hábitos de cultura nas 

crianças, nomeadamente com a comemoração do Dia Mundial do Teatro, em que, 

quer este ano quer no ano que passou, foram trazidas duas peças de teatro ao Cine-
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Teatro São Pedro, as quais puderam ser vistas por todas as crianças do Concelho de 

Águeda e com uma grande adesão e entusiasmo. ------------------------------------------------

--------- Também há que salientar a criação de um Gabinete de Apoio Psicológico para 

os alunos do primeiro ciclo e pré-escolar do Concelho. ------------------------------------------

--------- Também é de realçar uma iniciativa da ida da Biblioteca às escolas, que no 

anterior Executivo já era feito mas só nas escolas serranas e uma vez por e agora 

tem sido feito em todas as escolas do Concelho e mais vezes a preocupação é que 

ocorra mais que uma vez por ano, como acontecia até aqui. ----------------------------------

--------- Também não nos podemos esquecer que entretanto está em vigor um 

programa, que é o programa “Juventude Activa”, que se destina a ocupar jovens que 

tenham o décimo segundo ano completo ou que estejam a fazer cadeiras do décimo 

segundo ano em número igual ou inferior a três, de forma a mantê-los ocupados e dar 

um contributo à sociedade. ------------------------------------------------------------------------------

---------- A nível do desporto, não nos podemos esquecer do projecto “Águeda Mais” 

que ocorre no primeiro e terceiro domingo de cada mês no Largo Primeiro de Maio, 

com actividades físicas. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Também a comemoração do Dia do Coração, que no ano passado contou com 

a presença de mais de trezentas pessoas. ----------------------------------------------------------

--------- A organização, com sucesso, e acho que isso também é reconhecido por 

todos, do Euro dois mil e seis. --------------------------------------------------------------------------

--------- Também a iniciativa do desporto para a terceira idade, que está a ser 

desenvolvida em harmonia com as Juntas de Freguesia. ---------------------------------------

--------- As actividades que também estão a decorrer no Fórum da Juventude, que 

cada vez mais está a ser voltado para o exterior e não tanto para o interior, como tem 

acontecido até aqui. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- A reactivação do Espaço Internet, também no Fórum da Juventude. --------------

--------- A reorganização do Gabinete de Apoio à Sexualidade Juvenil, agora com a 

incorporação de uma psicologia na equipa de trabalho; coisa que até aqui não havia. 

A realização do Agitágueda, um evento sobretudo voltado para os jovens, que este 

ano ainda não ocorreu, mas que no ano passado teve grande sucesso. -------------------

--------- A organização da Festa do Leitão, que contou com a presença de um número 

superior àquele que tem acontecido. Eu recordo-me de ter ouvido alguém comentar 

que realmente Águeda estava diferente naquele dia sentiam que alguma coisa estava 
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diferente, que havia mais alegria, mais movimento e isso é muito bom ouvir. -------------

--------- A nível da Acção Social, a campanha também tem sido dinamizada pela 

Câmara, de bastante interesse “Se tu não usas, uso eu”, que se destina a recolher 

objectos usados que as pessoas já não querem e normalmente nós deitamos para o 

lixo e o que se pretende é recuperar esses objectos e depois entregá-los a pessoas 

que possam deles necessitar e que não tenham possibilidades para os comprar. -------

--------- O Protocolo com a TRANSDEV, porque como todos sabemos um dos 

autocarros da Câmara ficou impossibilitado de circular e com este Protocolo com esta 

empresa foi possível termos dois autocarros disponíveis para utilização no Concelho. 

--------- Ao nível das obras particulares, não podemos deixar de referir a recente 

simplificação e modernização dos procedimentos administrativos, nomeadamente, 

com a criação de autorização na hora, aplicável aos loteamentos, desde que estejam 

em condições para tal autorização, também na hora, da prorrogação do prazo do 

alvará de construção, bem como do alvará de autorização de utilização. O auto de 

vistoria na hora, também. --------------------------------------------------------------------------------

--------- A própria alteração de taxas, que hoje estamos aqui para votar, o regulamento 

das taxas aplicáveis às operações urbanísticas. Também a proposta e todo o trabalho 

que tem vindo a ser desencadeado a nível da revisão do Plano Director Municipal. ----

--------- O Gabinete de Apoio ao Empresário com uma linha directa. -------------------------

--------- As reuniões com proprietários dos terrenos das zonas industriais, 

nomeadamente da Giesteira, Macinhata e Aguada de Cima. ----------------------------------

---------- A nível do Gabinete de Atendimento ao Munícipe, também assistimos a uma 

modificação e modernização do método de atendimento. Visível também a 

disponibilização de mais funcionários na assistência ao público. -----------------------------

--------- Ao nível do ambiente, a incontornável aquisição da ceifeira aquática, que 

apesar de ter sido fruto, como se disse, de uma noite, de insónias do Senhor 

Presidente, o que é certo é que dá muito gosto olhar para a Pateira e voltar a ver 

aquele espelho de água limpo, o que é muito agradável e nos deixa a todos muito 

felizes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Também há recente apresentação da proposta do açude. ----------------------------

--------- A semana do ambiente, com actividades que decorreram na Alta Vila. Aliás, a 

Alta Vila essa que aos poucos tem vindo a ser dinamizada, porque tem havido uma 

preocupação crescente em que hajam iniciativas no espaço da Alta Vila, porque como 
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todos sabemos, era um espaço que estava a ficar degradado e desaproveitado e é 

um espaço muito bonito e de grande interesse para o Concelho. ----------------------------

---------- Também o Plano Florestal, que está em curso e que agora foi enriquecido 

com os helicópteros de intervenção rápida da Guarda Nacional Republicana e 

também o apoio ao comércio, nomeadamente aquela colaboração que foi feita 

juntamente com a ACOAG na criação da AGCUA. -----------------------------------------------

--------- Além disso, temos o Geo-Fórum em que foi permitido a todas as pessoas 

discutir “one-line” a mobilidade na cidade, bem como a intervenção no Largo Primeiro 

de Maio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Isto é apenas algum resumo do que muito bem tem sido feito. Eu não quero 

estar aqui a fazer o favor ao Executivo, mas de todo o modo acho que é importante 

também falarmos sobre as coisas que têm sido feitas, porque aquilo que é mal feito 

os Senhores Membros da Assembleia em representação do Partido Social Democrata 

cá estão para fazer a vossa parte e fazem-na muito bem. Mas acho que por vezes 

também é preciso lembrar aquilo que de bom tem sido feito. Não devemos só criticar, 

não devemos só chamar a atenção, embora isso seja positivo, mas ás vezes é 

preciso lembrar o que de bom é feito, o empenho que tem havido, para que não passe 

esquecido.”---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Membro JOSÉ MANUEL GOMES DE OLIVEIRA: ---------------------------

--------- “Eu estava para vir falar sobre determinadas situações, mas depois de ouvir a 

minha cara colega descrever tanta coisa que já foi feita por este Executivo que, se 

calhar, até já nem há mais nada para fazer. --------------------------------------------------------

--------- No entanto, quero lembrar, já que a minha conversa é sempre a mesma coisa 

para alguns que me ouvem aqui, porque de Assembleia para Assembleia acontece 

sempre a mesma coisa. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Quero lembrar o Executivo Municipal que a rede viária das Freguesias e aqui 

na Cidade tem que sofrer manutenção. Não é só limpar a Pateira com a ceifeira para 

vir publicado nos jornais. É preciso manter as nossas vias de comunicação e nada 

está a ser feito que eu saiba. Nós temos uma niveladora que praticamente nunca 

funcionou neste mandato. As nossas estradas, que há dez anos em que muitos 

quilómetros de tapete foram feitos neste Concelho - eu conheço bem o Concelho e 

conheço o que se fez  - está tudo a estragar-se. Inclusive, a última estrada que se fez, 

que é a de Agadão, a qual ainda foi feita no ano passado, já está em obra e ainda não 
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foi acabada. Esta situação é lamentável, porque qualquer pessoa que tenha uma casa 

tem que a conservar e a primeira coisa que se deve fazer é dar continuidade aos 

trabalhos, não é fechar completamente para balanço ou para reapreciação. Depois, 

aparecem as contas, não se gasta dinheiro e é lógico que como as máquinas não 

andam logo não se gasta gasóleo. ------------------------------------------------------------------- 

--------- Depois de ouvir a minha colega eu até achei engraçada a intervenção que fez. 

Mas eu vou lembrá-la que coisas importantes foi o que tivemos em Aguada de Cima 

nestes dois fins de semana, em que se verificou o trabalho de noventa pessoas ou 

mais durante o ano inteiro, para termos ali a maior romaria do Distrito de Aveiro, o que 

não se compara ao exemplo do café concerto. É o trabalho de noventa pessoas a 

batalharem com poucos apoios ou nenhuns. O apoio que a Câmara Municipal deu foi 

ir lá a máquina limpar o recinto e pouco mais. -----------------------------------------------------

--------- E eu tenho que louvar e agradecer às gentes de Aguada de Cima por esse 

trabalho concretizado, porque tivemos lá a maior romaria do Concelho e do Distrito e 

eles merecem que lhes faça este louvor aqui em Assembleia. --------------------------------

--------- Quero lembrar o Senhor Presidente que no ano passado não foram feitas 

obras, foram feitos esses eventos todos, mas depois há as obras para fazer. No ano 

passado não foram feitas e como se devem recordar eu disse-o aqui na última 

Assembleia.--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, há cerca de uma semana ou quinze dias, apareceu-me um técnico da 

Câmara para começar a medir as obras, quer dizer que por este andar, meter as 

obras a concurso, deve ser só para o final do ano. Penso eu que mesmo sem 

dinheiro, os trabalhos são para ser começados, pelo menos depois da Assembleia 

que aprovou o Orçamento e já estamos em Maio e só agora é que começam a fazer 

as medições, pelo menos andei lá com o técnico a fazer e a ver os trabalhos que vêm 

em Plano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Nós fazemos um trabalho muito ingrato neste momento, porque eu vou para a 

Junta de Freguesia e não sei o que dizer às pessoas e isto também já o disse aqui na 

última Assembleia. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Tenho muitas dificuldades em falar com as pessoas, porque eu não lhes sei 

dizer se faz ou se não se faz, e isto porque no ano passado não se fez e este ano 

pelo que se tem verificado, possivelmente, também não se vai fazer. Portanto, eu 

quero ser esclarecido aqui e gostava que me esclarecessem se é para fazer ou não 
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alguma obra este ano. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto às obras que vamos protocolar com a Câmara, nós temos intenção de 

as fazer e acabar. Portanto, todas essas realizações de festas, eventos e a ceifeira é 

tudo muito lindo e publicado nos jornais, mas as pessoas não fazem é contas ao 

prejuízo que a Câmara já tem, por falta de manutenção das estradas. Isso não se diz, 

isso não vem publicado nos jornais. ------------------------------------------------------------------

--------- As pessoas passam todos os dias nas estradas, como passam nas estradas 

de Aguada a partir “jantes” e a estragar pneus, mas são coisas que não têm 

importância nenhuma e que não saem nos jornais. -----------------------------------------------

--------- Mas qualquer casa ou indústria tem uma manutenção normal. Aqui na Câmara 

Municipal actualmente não se faz. Tem uma motoniveladora de limpar valetas, em 

que desde que começamos com este novo mandato foi apenas uns três dias e a 

correr. Eu não sei por onde anda a tal ceifeira, a da Pateira anda lá, essa eu tenho 

visto. Por falarmos na ceifeira da Pateira, realmente aquilo está bonito, mas sabem o 

que é uma ceifeira? A ceifeira corta mas depois os jacintos nascem outra vez, 

portanto a ceifeira não é solução adequada.”-------------------------------------------------------

--------- Senhor Membro MANUEL DE ALMEIDA CAMPOS: -----------------------------------

--------- “Existem por aí certas pessoas ociosas e que gostam de fazer figura de rico, 

fazendo-se passear em potentes viaturas todo o terreno por montes e vales. Dizendo-

-se apreciadores da natureza, apenas sabem destruir a dita natureza e os caminhos 

rurais por ande passam em grandes caravanas, como aconteceu no passado Sábado, 

dia vinte e um de Abril. -----------------------------------------------------------------------------------

--------- Como justificação para a rota escolhida, os frequentadores destes raids todo o 

terreno elogiam muito os paradisíacos recantos e paisagens da Freguesia de 

Espinhel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- E declararam que este raid fora autorizado pelas Câmaras Municipais de 

Águeda e Oliveira do Bairro. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Entretanto, quero aqui deixar o aviso de que a Autarquia de Espinhel não se 

responsabiliza por quaisquer atitudes das populações da Freguesia, confrontados 

com os grandes prejuízos causados com aqueles falsos amigos da natureza. -----------

--------No entanto, a Junta de Freguesia de Espinhel também se reserva o direito de 

eventualmente criar mais alguns obstáculos suplementares nos itinerários de tais 

motoqueiros, cuja visita dispensamos.”---------------------------------------------------------------
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--------- Senhor Membro HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS: ------------------

--------- “A minha primeira referência vai para a nossa colega Carla Eliana que fez aqui 

uma excelente explanação, esquecendo-se de dois pequenos pormenores em tudo o 

que foi feito durante este ano e meio, que foi efectivamente o tal projecto que vai ligar 

a Pateira de Fermentelos à Costa Nova, o tal curso de rio navegável, que o Senhor 

Presidente também já falou nisso e na compra do carro a pilhas que ele também fez 

para a Câmara, que eu penso que é importante também, referir esse facto, porque é 

efectivamente um marco neste mandato. ------------------------------------------------------------

--------- Disse também que temos lembrado e bem o que de mal se tem feito, pois de 

facto essa é uma das nossas funções. ---------------------------------------------------------------

--------- Sendo assim: é com alguma pena que eu não venho aqui lembrar a compra do 

Cine-Teatro São Pedro.-----------------------------------------------------------------------------------

--------- É com alguma pena que eu não venho aqui lembrar o muro que continua 

caído no rio Águeda; --------------------------------------------------------------------------------------

---------- É com alguma pena, Carla Eliana, que eu não posso vir aqui lembrar a 

remodelação do Tribunal. Aquilo que aqui nos foi dito que íamos partir não para o 

novo Tribunal mas íamos para a remodelação do actual e que rapidamente este 

processo ia começar. Sabemos que ainda agora foram anunciados os novos 

Tribunais e as remodelações nos Tribunais e nós constamos lá. -----------------------------

--------- Já sabemos qual é a resposta que o Senhor Presidente nos vai dar – há um 

novo mapa judiciário – pois nós estamos sempre à espera do novo mapa judiciário. ---

--------- Gostava de estar aqui hoje a elogiar o Executivo porque estávamos a 

inaugurar a Biblioteca Municipal, mas também não é possível fazê-lo. ---------------------

--------- Gostava de hoje estar aqui a elogiar o Executivo porque efectivamente tinha 

aceitado a nossa proposta sobre a ACASA e não precisava depois, mais tarde, de vir 

suspender os pagamentos, numa atitude que foi um bocado contra o que aqui até se 

decidiu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Gostava de estar a elogiar o Executivo porque efectivamente através da sua 

pressão, estávamos com alguma coisa à vista sobre a ligação Águeda / Aveiro, sobre 

a ligação à auto-estrada. Isto sim são coisas importantes e eu penso que é para isso 

que é preciso o Executivo. -------------------------------------------------------------------------------

--------- O Executivo, colega Carla, tudo o que fez, fez isso e concerteza muito mais, é 

função deste Executivo é a função de todos os Executivos. Ninguém diz que as 
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pessoas não trabalham o que está aqui em causa é saber qual a nossa função 

política aqui dentro, se nós somos técnicos ou políticos é um dos problemas da nossa 

Câmara é que os nossos políticos são mais técnicos do que políticos e nós temos que 

mudar a nossa mentalidade. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Tivemos neste fim-de-semana passado, a realização de uma Prova Mundial 

de Motocross. É a única prova de Campeonato do Mundo que se realiza em Águeda, 

é uma das poucas provas de Campeonato do Mundo que se realizam em Portugal. A 

Câmara apoia o Ginásio Clube de Águeda há que dar os parabéns à Câmara. Mas fez 

exactamente os mesmos erros que outras Câmaras também fizeram. Mas, então nós 

damos dinheiro para organizar uma prova e o que é que nós envolvemos o Município 

nesta organização? O que é que o Município se envolveu a utilizar este evento para 

chamar a atenção em Águeda? O que é que nós fizemos sobre isto? Aí , continuamos 

na mesma senda.-------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Gostava de ver a questão do pavilhão do GICA resolvida. Enfim, gostava de 

ver muita coisa realizada, que também não consigo ver. ----------------------------------------

--------- Compreendo o que a Carla disse, mas eu entendo que a nossa função aqui é 

exactamente lembrar que Águeda precisa muito mais do que tem sido feito. Eu penso 

que não vale a pena virmos aqui discutir o passado, já sei que vão falar no passado, o 

passado é importante, nós não o esquecemos mas nós queremos sempre mais. E 

nós, no Partido Social Democrata, quando apresentamos uma candidatura a este 

mandato queríamos mais e continuamos a exigir mais, porque achamos que se tem 

feito muito pouco.”------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Membro ARMANDO ALVES FERREIRA: --------------------------------------

--------- “Eu vinha aqui exactamente para criticar a actuação da Câmara relativamente 

ao subsídio que deu ao GICA, porque acho que é uma vergonha dar dinheiro para 

este tipo de desporto quando há tanta falta de dinheiro para outras coisas que são 

mais importantes e que aqui algumas foram já focadas pelo Senhor Parada Figueira. 

É uma vergonha que haja alguém que venha para aqui com responsabilidades que 

diz que são políticas e não técnicos de política, que venha dizer que fez muito bem e 

que dá os parabéns á Câmara. Eu vinha aqui dizer exactamente o contrário, porque 

há muita gente para aí que tem necessidade exactamente desse dinheiro que é dado, 

sendo, sob o meu ponto de vista, um autêntico disparate. Mas a Câmara tem a sua 

política e eu respeito-a. -----------------------------------------------------------------------------------
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--------- Agora, nós temos que respeitar se são as políticas de promoção do nosso 

Concelho, o Senhor pensa que a promoção do nosso Concelho é através desse tipo 

de desportos, que o Senhor Manuel Campos, muito bem, veio aqui criticar e que eu 

também os sinto na minha terra. -----------------------------------------------------------------------

--------- Agora, relativamente ao resto, o Senhor é uma pessoa que se repete demais, 

repete-se demais sem qualquer tipo de razão, porque o Senhor lança as atoardas e 

não se procura informar exactamente sobre qual é a evolução das coisas. O Senhor 

primeiro pergunte a esta Câmara que ela dá-lhe todas as informações sobre o que se 

está a passar com os diversos problemas que aqui repete constantemente. Vá 

primeiro informar-se e, depois de devidamente informado, o Senhor terá condições de 

esclarecer o seu Grupo e de esclarecer todas as pessoas que estão aqui presentes 

nesta Assembleia. Esqueça esse tipo de arrogância quando tem alguém que o 

informa. No meu tempo, quando eu era de algum modo arrogante e talvez mais do 

que isso, aqui, nunca ninguém me informava, mesmo que eu me dirigisse aos 

Serviços para me darem qualquer tipo de informação, pequeníssima que fosse, me 

era pura e simplesmente cerceada. O Senhor aqui tem todas as informações, 

procure-as e certamente que o Senhor Presidente da Câmara lhas vai dar.”--------------

--------- Senhor Membro MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA: ---------------------------------

--------- “Venho aqui para elogiar a forma como a minha colega e amiga como 

defendeu e procurou fazer como que um resumo daquilo que a Câmara fez bem 

durante este ano e meio; fica-lhe bem essa atitude e quero dizer-lhe que é isso que 

eu gosto mas não deve é esquecer determinado tipo de coisas, porque quando aqui 

referiu o Partido Social Democrata como efectivamente estando sempre a dizer mal, 

isso não é verdade. Olhe para o seu Partido, porque está cá há pouco tempo, e 

verifique durante vinte e nove anos se alguma vez houve coisa de bom que a Câmara 

anterior fizesse e nós já aqui muitas vezes defendemos a Câmara e eu continuo a 

defende-la, esta Câmara tem coisas boas. Aquilo que disse é verdade, só que é muito 

pouco, na minha perspectiva. ---------------------------------------------------------------------------

--------- Aquilo que nós esperávamos são aquelas obras pelas quais nós andámos a 

lutar há tantos anos e também não as conseguimos. O Partido Social Democrata 

procurou fazer essas tais obras fundamentais, estruturais para o desenvolvimento do 

Concelho e não as fez, não conseguimos o novo Tribunal ou a remodelação, nem a 

ligação à auto-estrada, nem a via rápida Águeda / Aveiro. -------------------------------------
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--------- Queria dizer ao meu amigo Armando Ferreira que também não terá razão, do 

meu ponto de vista, naquilo que afirmou, porque eu já perguntei três ou quatro vezes 

e a resposta é sempre a mesma.-----------------------------------------------------------------------

--------- E agora vou afirmar uma coisa aqui que é para ficarmos claros e para todos 

saberem, eu posso não estar muito tempo aqui porque a saúde não é muito boa, mas 

digo-lhe uma coisa, neste mandato não é alargado Tribunal nenhum, nem há ligação 

nenhuma à auto-estrada, nem há via rápida nenhuma. Sou eu que afirmo com toda a 

certeza, aqui hoje, porque nós sabemos como é que as coisas funcionam. O que não 

podemos é andar a criar esperanças falsas nas pessoas, porque aquilo que nos foi 

dito muitas vezes é que nós não tínhamos peso político, eu verifico que afinal de 

contas não há peso político em lado nenhum.”-----------------------------------------------------

--------- Não havendo mais intervenções neste Período de Antes da Ordem do Dia, o 

senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu às questões que lhe foram 

colocadas nos seguintes termos: ----------------------------------------------------------------------

---------“Começo por falar na ligação à auto-estrada. Os Senhores Membros sabem 

que eu não gosto de fazer promessas e não tenho vindo aqui fazer promessas a dizer 

que já vai ser para a semana que vão fazer e isso não acontecer. ---------------------------

---------- Há algumas respostas que tenho tido dos Gabinetes dos Secretários de 

Estado e dos Ministros que eu nem sequer as digo aqui, porque virem à Feira do 

Leitão ou virem a Águeda e prometem que é já a seguir eu já estou farto desse “filme” 

e não entro nele. Agora, aquilo que eu vos posso dizer, que foi ouvido por mim numa 

reunião em que eu não participei, mas por um Presidente de Câmara aqui vizinha, 

mais concretamente Albergaria, é que esteve numa reunião com o Secretário de 

Estado que o questionou sobre esta ligação Águeda / Aveiro. A ligação Águeda / 

Aveiro que nós propomos é uma ligação que tem também um nó à auto-estrada, nós 

defendemos isto, passa numa ponta do Concelho de Albergaria. E o que disse, virou-

se para uma assessora, não gostou da resposta que ouviu da assessora e disse “veja 

se faz andar esse processo que é uma prioridade do Governo”, isto não fui eu que 

ouvi, foi-me transmitido pelo Senhor Presidente da Câmara de Albergaria numa 

reunião que teve com o Senhor Secretário de Estado. ------------------------------------------

-------- O que é que isto vale? Aquilo que podem esperar da minha parte é que haja 

empenhamento, no sentido de que seja concretizado. Não vos vou estar aqui a dizer 

que vai ser já feito. Há um caminho que está a ser percorrido. Aquilo que eu faço é 
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tentar que os papeis não se percam no caminho. -------------------------------------------------

--------- Também, queria fazer uma pequena rectificação ao Doutor Antunes de 

Almeida é que nós ainda não estamos há ano e meio, ainda só vai fazer agora no 

próximo mês de Maio. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Também quero dizer que eu fiquei cansado de ouvir a Carla a dizer aquilo que 

nós tínhamos feito quando eu olho para a frente e vejo aquilo que falta fazer, aquilo 

que falta ao Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------

---------- Também queria dizer ao Hilário que esqueceu-se do fluviário, foi mais uma 

proposta que nós apresentamos. ----------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao muro no rio, na próxima semana irá para concurso público para ser 

feito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Tribunal de Águeda, conhecem a carta que está proposta, aquilo que foi 

feito e aqueles Tribunais que avançaram, aquelas salas são pequenas obras de 

ampliação. O Tribunal de Águeda vai subir de categoria, segundo a Carta Judicial, 

que está agora em discussão. --------------------------------------------------------------------------

--------- O Tribunal de Aveiro fica como Tribunal da Comarca e depois é o Tribunal de 

Águeda com várias Instâncias e vamos ganhar a área de menores e família. Além do 

Tribunal de Trabalho e do que cá está, ficará também com menores e família. É isso 

que aponta. Portanto, talvez esteja aqui uma justificação para ainda não ter avançado, 

mas aquilo que está dito é que não há Tribunal novo, é a ampliação daquele, mas 

para receber mais competências do que aquelas que temos neste momento. É essa a 

situação que conhecemos a respeito do Tribunal. ------------------------------------------------

--------- Quanto ao Motocross, dou razão ao Engenheiro Hilário Santos no aspecto da 

promoção, porque acho que não fomos tão longe quanto podíamos e devíamos ter 

ido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao Doutor Armando Ferreira digo-lhe que a perspectiva da Câmara é 

diferente e para isso mesmo, nós no ano passado tivemos a oferta e a disponibilidade 

do Senhor Secretário de Estado de apoiar aquela pista para a tornar a pista 

Portuguesa para realização de grandes eventos do Motocross Mundial. -------------------

--------- Se nós temos possibilidades de ter em Águeda a única pista do País onde se 

fazem aqueles eventos, vamos mandá-los fora e vamos abandonar? Ou temos aqui 

uma janela aberta e vamos aproveitá-la? Nós temos das melhores organizações do 

mundo e não estou a dizer que é a Câmara, porque é o GICA que tem isto. Eu estive 
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lá e assisti a darem os parabéns à organização, que daqui também lhe endereço. -----

--------- Portanto, se nós somos bons nesta área, nós temos é de potenciar o resto 

temos de levar isto mais longe para trazer mais gente, temos de pegar de uma forma 

mais profissionalizada para que sejam grandes atractivos para o nosso Concelho. Isto 

é uma máquina que eu acho que temos que moldar em colaboração com a sociedade 

e com as Instituições que estão a desenvolver os acontecimentos. --------------------------

--------- Quanto ao Senhor Engenheiro José Oliveira, começava por dizer que o que se 

passa com a estrada de Agadão é que nós, em vez de se fazer um bocadinho hoje e 

um bocadinho amanhã, outro bocadinho no próximo ano, optámos por fazer aquela 

ponta que faltava toda, é isso que está a ser feito.------------------------------------------------

--------- Obviamente que a rede viária não está como nós gostaríamos e não vai estar 

durante muito tempo. Nós temos de ter uma política estruturada. Nós vemos aqui que 

um dos graves problemas das estradas do nosso Concelho é que tivemos tapetes 

postos e depois foi retalhada para passar as infraestruturas e isto causa muitos 

problemas. Nós andamos a tapar buracos quando não devíamos andar, porque 

muitas das vezes o dinheiro que foi para a reposição das valas não devia de ter sido 

lá utilizado, as infraestruturas deviam ter sido postas anteriormente. É um problema 

que não é fácil e que nós temos que resolver mas, também temos que pensar que 

nós não podemos andar a esticar as vias por aí fora e a fazer sempre vias novas e 

alguns Presidentes de Junta de Freguesia não se lembrarem que é preciso recuperar 

as vias velhas. É que geralmente aquilo que nos aparece é estradas novas, então e 

as reparações? A “dona conservação”, como alguém nesta Câmara há muitos anos 

dizia pelo que me contaram, é extremamente importante e que nós damos-lhe pouco 

valor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Sobre a utilização das máquinas, a motoniveladora na realidade é aquela que 

temos neste momento e está a funcionar. Aquilo que se passa é que tem ido às 

Freguesias e tem ido menos vezes a Aguada de Cima porque é uma Freguesia 

grande mas vamos tentar que também lá chegue, mas não podemos chegar a todo o 

lado do Concelho ao mesmo tempo. ------------------------------------------------------------------

--------- Pergunta-nos pelas obras que vão a concurso mas, por outro lado, diz que faz 

as obras com os protocolos da Câmara. Então, quer dizer que pelo menos essas 

verbas nós transferimos. Também podemos canalizar esse dinheiro para as 

empreitadas e deixamos de dar prioridade às Juntas de Freguesia. Nós continuamos 
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a dar prioridade às Juntas de Freguesia, para terem possibilidades de acção, embora 

não seja aquela que nós gostaríamos. Mas não há aqui comparações. A ceifeira e 

aquilo que se passou na Pateira, é um acontecimento que teve o seu lugar e que não 

deve ser misturado com aquilo que se passa nas estradas. Nós temos de ter uma 

estratégica diferente e vamos tê-la. Não podemos tentar denegrir, neste momento, o 

trabalho que foi feito com aquele equipamento. ---------------------------------------------------

--------- Nós precisamos é de levar aquilo que fizemos lá para outras áreas do 

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

--------- Quanto à questão dos subsídios, colocada pelo Senhor Wilson, como deve 

compreender não tenho de cabeça essa situação, mas aquilo que me parece é que foi 

só o primeiro adiantamento que foi transferido, porque depois há algumas burocracias 

que têm de cumprir e concerteza que não as fizeram chegar. Pelos valores que foram 

dados concerteza que foi isso que aconteceu, mas posso estar equivocado. -------------

--------- Relativamente ao Senhor Parada Figueira, disse aqui uma frase que eu 

concordo plenamente ”ganham os Concelhos que melhor se organizam”. Eu acho que 

estamos totalmente de acordo, mas aquilo que eu gostaria é de estarmos aqui a rever 

a carta social e a arranjarmos pequenos pormenores. Eu não queria estar neste 

momento a terminar a Carta Educativa, queria estar a implementar, a arranjar meios 

financeiros e a pôr as obras em concurso que forem necessárias. O problema disto é 

que há aqui um trabalho de organização que é duro, que não se vê e que nos leva 

muito tempo de Gabinete, que é preciso fazer. ----------------------------------------------------

--------- Não foi a primeira nem a única vez que as Instituições privadas de 

solidariedade social foram chamadas à Câmara, no sentido de serem estabelecidas 

parcerias para se candidatarem a alguns programas. E é este tipo de acção que nós 

queremos fazer. Se nós temos uma rede de IPSS’s que cobre o Concelho de uma 

forma boa, nós temos de fazer com que a sua acção vá potenciar ainda mais a sua 

acção, é isto que nós queremos fazer. Vamos fazer e temos de fazer a Carta Social, 

mas se nós nos metemos em todos os objectivos ao mesmo tempo podemos não 

chegar a nenhum. Nós estamos a concluir a Carta Educativa. No dia catorze de Maio, 

em princípio, será apresentado o trabalho feito na Carta Educativa pela equipa que a 

elabora, a partir daí partiremos para outro. ----------------------------------------------------------

--------- A Carta Educativa, por exemplo, eu acho que é o primeiro documento que 

temos de perspectivar o Concelho a dois mil e vinte e nós temos muitos outros para 
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fazer esse nível. Nós não podemos viver só o dia a dia, é preciso perspectivar o 

Concelho sobre o que é que nós vamos ser daqui a dez ou quinze anos, porque se 

não tivermos rumo e perdoem-me a citação do Seneca, Filosofo muito antigo, que 

dizia “não há ventos favoráveis quando não se conhece o rumo”. E nós temos de ter 

um rumo e temos de analisar os assuntos e perspectivar um trilho para seguir. E é 

isso, que vamos fazer com a Carta Educativa, é isso que iremos fazer na área social, 

mas desde já digo que a intervenção é para ser feita com as Instituições que estão no 

terreno. A Câmara não se quer sobrepor, quer potenciar fazer que interajam o mais 

possível e potenciar a sua acção. É este trabalho que queremos fazer. --------------------

--------- Nós contratamos uma psicóloga para dar apoio nas Escolas, para dar apoio 

nalgumas Instituições, sabemos que não é muito, mas é um princípio e queremos 

estruturar a nossa acção.”--------------------------------------------------------------------------------

--------- Terminado o Período de Antes da Ordem do Dia o Senhor Presidente da 

Mesa da Assembleia Municipal fez a seguinte intervenção: ---------------------------------

--------- “Eu queria fazer uma proposta à Assembleia, se concordassem: Estamos a 

realizar três Sessões da Assembleia Municipal, ontem foi a Sessão Comemorativa do 

Vinte e Cinco de Abril, hoje é a Sessão Ordinária e amanhã temos uma Sessão 

destinada a eleger um representante para a Assembleia da Grande Área 

Metropolitana de Aveiro (GAMA). Como não é habitual haver pagamento de senhas 

de presenças na Sessão de Vinte e Cinco de Abril, eu iria sugerir que o produto 

referente à Sessão de ontem fossem para uma Instituição, mas como não é prática 

haver pagamento de senhas na Sessão de Vinte e Cinco de Abril, eu propunha que o 

produto das senhas de presença dos Membros eleitos para a Sessão da eleição da 

GAMA fosse distribuído a uma Instituição e eu proponho que seja à CERCIAG porque 

colaborou na realização do programa das comemorações do Vinte e Cinco de Abril, 

com a presença de um grupo. É uma proposta que faço à Assembleia.”--------------------  

--------- De seguida, o Senhor Presidente da Mesa colocou a votação a proposta 

apresentada pela Mesa da Assembleia tendo-se verificado que foi aprovada, por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Antes de se entrar no Período da Ordem do Dia foi solicitado pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal que seja elaborada uma Minuta da Acta e aprovada 

no final, o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal colocou a votação a 
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proposta de aprovação da Acta em Minuta, tendo-se verificado que a Assembleia, por 

unanimidade, deliberou aprovar a Acta em Minuta. -----------------------------------------------  

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

--------- Terminado o Período Antes da Ordem do Dia, passou-se, de seguida, à 

análise dos assuntos agendados para esta Sessão. --------------------------------------------- 

--------- TRÊS . UM - Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Câmara 

sobre a Actividade e a Situação Financeira do Município, nos termos do disposto nos 

artigos quinquagésimo terceiro, número um, alínea e) e sexagésimo oitavo número 

quatro da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei número cinco – A, barra, dois mil e 

dois, de onze de Janeiro; -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A propósito deste ponto da Ordem do Dia foi feita a seguinte intervenção: ------ 

--------- Senhor Membro ANTÓNIO MANUEL FERNANDES MARTINS: -------------------

---------“Relativamente ao ponto em apreciação eu queria fazer algumas referências 

que, no meu entendimento, me parecem pertinentes por discordar com algumas delas 

na forma como elas estão apresentadas e nas iniciativas que estão tomadas. -----------

--------- Em primeiro lugar, quero dizer ao Senhor Presidente da Câmara que acho, no 

mínimo, um bocadinho menos inteligente, eu não diria deselegante, é menos elegante 

que a comunicação social seja chamada para lhes ser apresentado o açude e novos 

projectos sem que a Assembleia Municipal entretanto possa ser informada do mesmo, 

possa ser informada das diversas nuances, se bem que a respectiva Comissão já 

tenha sido informada em devido tempo, mas creio que a Assembleia Municipal o 

deveria ter sido em primeiro lugar. --------------------------------------------------------------------

--------- Depois, há duas questões nas informações do Senhor Presidente que me 

parecem de chamar aqui a atenção. Uma delas é a reunião que o Senhor Presidente 

da Câmara teve com alguns empresários e investidores. É certo e sabido que já em 

anterior Assembleia Municipal foram aprovadas aqui medidas sobre a simplificação de 

processos administrativos no intuito de legalizar diversas situações, porventura ainda 

algumas em número significativo de empresas e empresários com situações ilegais 

em termos de regularização das infraestruturas.---------------------------------------------------

---------Parece-me a mim também que o apoios são normalmente concedidos a quem 

tem as suas situações legais, a quem está legalizado perante o Ministério da 

Indústria, a quem tem toda a documentação correcta.--------------------------------------------
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--------- Portanto, Senhor Presidente, parece-me que se o carro não anda à frente dos 

bois, o Senhor dir-me-á como é que está a situação da legalização, aquela que nós 

aprovámos aqui e que depois o Senhor Secretário de Estado em Lisboa parece que 

estava mal disposto e acabou por dar o dito pelo não dito e já não deixou fazer aquilo 

que esta Assembleia aprovou. Ou seja, há e continuamos neste momento com 

situações de empresas e de instalações industriais que não estão legalizadas e 

parece-me a mim  que este tipo de acessos vai privilegiar e  deve privilegiar, o Senhor 

corrigir-me-á se estou enganado, empresários que têm todas as situações legais.------

--------- A segunda questão, tem a ver com o facto da Câmara ter criado uma linha de 

apoio ao empresário. O Senhor Presidente vai permitir que eu critique porque, no meu 

entender, a Câmara está-se a sobrepor às Associações Empresariais, ou seja, está a 

passar um atestado de incompetência ao Doutor Ricardo Abrantes, da Associação 

Empresarial, porque ele não tem competência para saber os fundos de apoio que 

existem, ele não tem competência para informar os seus Associados. Portanto, a 

Câmara monta uma linha de apoio precisamente para se substituir, aparentemente, 

às Associações Empresariais, para facilitar a vida a alguns Senhores Empresários 

que, se calhar, até é mais fácil telefonar ou vir à Câmara do que ir lá acima à 

Associação e depois vão ter que pagar as quotas ao Doutor Ricardo Abrantes. Eu não 

sei se todas as empresas estão em cumprimento, mas, se calhar, com tantas 

dificuldades que há neste momento é natural que não estejam.-------------------------------

--------- A Câmara corre o risco de criar aqui, por ventura, um serviço paralelo. Parece-

me que a Câmara ou não tem que mandar fazer às pessoas ou então eu gostaria 

também de saber como é que está a reestruturação dos Serviços Municipalizados, 

como é que está feito o reenquadramento das pessoas que entretanto deveriam ter 

sido recicladas e reintegradas em determinado tipo de serviços, porque a intenção 

pareceu-me a mim, na altura, e quando aqui chamámos a atenção do Senhor 

Presidente para a precipitação que se estava aparentemente a ter com a reintegração 

“forçada” dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento na Câmara, 

pensávamos que o Executivo já tinha desenhado alguma reclassificação e alguma 

reintegração de pessoas nos serviços e que iria potenciar algum aliviar da carga 

humana na Câmara e disponibilizar gente para prestar outro tipo de serviços, 

inclusivamente algumas Associações e entidades de foro municipal que pudessem vir 

a beneficiar com essa reestruturação. ----------------------------------------------------------------
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--------- Portanto, eu gostaria que o Senhor Presidente comenta-se isto que eu aqui 

ponho em questão e que me parece, repito, uma sobreposição nesta parte específica 

da linha de apoio ao Empresário, às Associações Empresariais. -----------------------------

--------- Gostaria também que me disse-se como é que está feita a reintegração, se é 

que ela foi feita, das pessoas dos Serviços Municipalizados, até porque há uns dias 

atrás, nesta mesma sala, numa reunião para a qual fui convocado e que tinha a ver 

com a Comissão de Menores, punha-se de alguma forma a dificuldade de pessoas 

para prestar alguns serviços de apoio a essa Comissão. Na altura, questionado o 

Senhor Vereador Jorge Almeida, dizia ele que havia alguma dificuldade com alguma 

reintegração de alguns elementos. Eu presumo que seja uma questão de integrar 

pessoas com alguma classificação e que agora não é possível, em termos legais, 

integrá-las noutro tipo de serviços, só que a Câmara não pode ficar com recursos 

humanos desaproveitados e então temos que encontrar uma solução para aquilo que 

anteriormente aqui foi chamado à atenção.”---------------------------------------------------------

--------- Feitos os reparos à informação escrita, o SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL, usou da palavra nos seguintes termos: ------------------------------

--------- “Quanto à questão do açude, nós só fizemos aquela apresentação pública 

porque entendemos que é um projecto há muito tempo prometido às gentes de 

Águeda e que tem sido sucessivamente adiado. É um açude que nós pensamos que 

vai servir e vai poder potenciar a baixa da Cidade de Águeda e mudar aquele aspecto 

e que estamos convencidos que vai ajudar a transformar aquela baixa. Nada mais do 

que isso. É uma obra daquelas que nós achámos que era emblemática e que pode 

ajudar a mudar qualquer coisa e por isso apresentámos à comunicação social, mas 

não vemos qualquer problema em convidar-vos para virem cá participar nessas 

sessões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à legalização das empresas, nós temos todos os meses reuniões com 

técnicos que vêm do Ministério da Economia e da CCDR para fazer legalização de 

empresas. Ainda estamos nesse processo e pensamos que ainda vai continuar até ao 

final do ano. Há algumas legalizações que vão ficar à espera destas alterações que 

teremos de fazer em termos de PDM, que não foi o Senhor Secretário de Estado que 

estava mal disposto, mas foi uma jurista que concerteza estava mal disposta e que 

não deixou sequer passar para o Secretário de Estado.-----------------------------------------

--------- Agora, posso-vos dizer que dia doze de Maio acaba o prazo de discussão 
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pública. Vou tentar conseguir, o mais rapidamente possível, os pareceres da CCDR 

que são necessários para isto e apenas os tenha vou pedir ao Senhor Presidente da 

Assembleia a realização de uma Sessão Extraordinária para aprovarmos este 

assunto, que traz muitos incómodos e problemas aos empresários de Águeda, porque 

eles precisam de ter as instalações legalizadas e é com isso que nós estamos 

preocupados. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao apoio que nós queremos dar aos Empresários, nós não nos 

queremos sobrepor a ninguém, mas, neste momento, a Associação Industrial está ao 

nosso nível para dar as informações. Todos sabemos muito pouco acerca dos 

próximos programas onde nós temos um papel específico e que de certeza podemos 

ser mais eficazes que a Associação Industrial, é no licenciamento industrial, que diz 

respeito às construções e aí queremos estar e estamos abertos e tem sido utilizada 

essa linha que nós disponibilizámos.------------------------------------------------------------------

--------- Queria dizer-vos que, embora ainda não tenhamos recebido a informação 

oficial, mas tivemos a aprovação de uma candidatura ao ICENTRO, que é Inovação 

do Centro, que é para potenciar as nossas indústrias, potenciar as ligações da 

indústria com a Escola Superior de Tecnologia, com a Universidade, para nós termos 

um tecido produtivo mais forte e que responda melhor aos desafios. A Câmara tem 

que se dotar de meios para poder apoiar estas iniciativas e chamar as Associações 

Empresariais para, em conjunto, darmos resposta aos problemas que vão surgir, 

porque se não nos prepararmos adequadamente seremos ultrapassados. ----------------

--------- Quanto à integração do pessoal, a integração do pessoal está a ser feita e 

aquilo que eu penso que o Vereador Jorge Almeida quis dizer é que nós temos 

alguma falta de pessoal qualificado em determinadas áreas para uma acção mais 

eficaz. Agora, aquilo que eu quero dizer é que as pessoas que estavam nos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento estão praticamente todas integradas. Neste 

momento todas têm outras tarefas para fazerem. Isso não quer dizer que não 

entremos, dentro de algum tempo, num processo de reordenamento dessas ou de 

outras pessoas, porque vamos entender a Câmara neste momento como um todo, no 

sentido de dar respostas. Por exemplo, se nós vamos precisar de pessoas depois 

para a biblioteca não vamos contratar fora quando pode haver pessoas cá dentro que 

podem desempenhar essas funções. Nós vamos preparar as pessoas para terem 

formação e para poderem desempenhar essas funções.----------------------------------------
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--------- Há alguns trabalhos que é necessário fazer e que concerteza não foram feitos 

no passado por falta de recursos ou de meios, que algumas pessoas que estavam 

nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento e outras da Câmara irão fazer, 

no sentido de ser possível uma maior resposta e uma resposta mais organizada às 

necessidades do dia a dia da Câmara.”--------------------------------------------------------------- 

--------- TRÊS . DOIS . UM – Aprovar a autorização da Câmara Municipal, nos termos 

da proposta, a delegar competências da Junta de Freguesia de Águeda, em matéria 

de gestão, conservação e limpeza dos cemitérios municipais do Ameal, Giesteira e 

Bolfiar, ao abrigo da alínea s), do número dois do artigo quinquagésimo terceiro, ex vi  

do artigo sexagésimo seis, número um, alínea h) e números três e quatro da Lei 

número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, 

com a redacção que lhes foi dada pela Lei número cinco-A, barra dois mil e dois de 

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

--------- Relativamente a este ponto o SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA propôs a 

sua retirada da Ordem de Trabalhos por entender que não estavam reunidas as 

condições para uma apreciação produtiva do assunto.-------------------------------------------  

 --------- A propósito da proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara 

foram feitas as seguintes intervenções: -------------------------------------------------------------- 

--------- Senhor Membro HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS: ------------------

--------- Senhor Presidente, a única informação que eu pretendia era saber porque 

quer retirar este ponto da ordem de trabalhos. Presumo que tenha sido um protocolo 

que tenha sido negociado previamente com a Junta de Freguesia de Águeda, que foi 

aprovado no Executivo e apresentado a esta Assembleia. Gostava que nos explicasse 

as razões porque quer retirar. Se há alguma alteração do Executivo Municipal, ou 

alteração do Executivo da Junta de Freguesia, ou se está mal redigido. Gostava que 

nos explicitasse concretamente sobre esta matéria.”--------------------------------------------- 

--------- SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: ---------------------------------

--------- “Eu penso que a forma como o protocolo está redigido pode dar origem a más 

interpretações e não é, na minha perspectiva, suficientemente claro e foi nesse 

sentido que pedimos para refazermos a sua clarificação, porque pode dar origem a 

maus entendimentos e não queremos aqui esses maus entendimentos. Esteve em 

reunião de Câmara, passou-nos a todos, somos todos responsáveis porque não 

lemos. Eu principalmente porque devia ter lido. Como tal, nós vamos retirar, de 
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acordo também com a Junta de Freguesia de Águeda, no sentido de ser tudo 

devidamente clarificado, porque entendemos que não vale a pena estarmos aqui a 

discutir um pormenor que falta. Devemos ter documentos claros e transparentes.”------ 

--------- Senhor Membro HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS: ------------------ 

--------- “Senhor Presidente, para mim o protocolo é muito claro e lendo-o eu não vejo 

que haja qualquer mau entendimento no mesmo. Se for capaz de nos esclarecer o 

que está em causa poder-nos-ia ajudar a reflectir sobre este processo. Porque se está 

a dizer que o Executivo não viu, eu não sei o que é que o Executivo poderá não ter 

visto no que está escrito.”---------------------------------------------------------------------------------  

--------- Não havendo mais intervenções acerca deste assunto, o Senhor Presidente 

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

um voto contra e cinco abstenções, deliberou aprovar a retirada deste ponto da 

Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------  

--------- TRÊS . TRÊS . UM – Discussão e votação da Proposta da Câmara 

Municipal quanto ao Regulamento e Tabela de Taxas no âmbito de Operações 

urbanísticas e Obras no Espaço Público Municipal, nos termos do número dois, 

alíneas a) e e) do artigo quinquagésimo terceiro, da Lei número cento e sessenta e 

nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, com a redacção que lhes foi 

dada pela Lei número cinco-A, barra, dois mil e dois de onze de Janeiro. ----------------- 

--------- Acerca deste ponto da Ordem de Dia foram feitas as seguintes intervenções: -- 

--------- Senhor Membro HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS: ------------------

--------- “Senhor Presidente, vamos iniciar a discussão e votação de dois 

regulamentos, sendo certo que neste momento está em discussão o primeiro 

regulamento, mas eu gostaria e vou enquadrar a minha intervenção basicamente nos 

dois e depois votarei, individualmente, cada um deles.-------------------------------------------

--------- Eu penso que aqui importa reflectir um bocado sobre o momento que se vive 

em Águeda e sobre o momento que se vive no Pais. Todos nós sabemos que temos 

um País em crise no que diz respeito à área da construção, um País que atravessa 

graves dificuldades e que, obviamente, também no Concelho temos o reflexo do que 

se passa no nosso País. Temos um problema no nosso Concelho, Concelho 

demasiadamente vasto, com uma população residencial diminuta, com uma 

população trabalhadora muito superior à residencial e que importa, para a 

sobrevivência do nosso Concelho, que consigamos inverter esta tendência.--------------
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-------- Sabemos que há muita gente que trabalha no Concelho e vive fora do nosso 

Concelho e nessa matéria somos um Concelho claramente deficitário. Sabemos que a 

crise que atravessa o nosso País, e com particular atenção na área da construção, 

também nos assola de uma forma grave. Sabemos que os instrumentos que temos 

para inverter isto são escassos, mas também sabemos que temos alguns que 

podemos tentar utilizar da melhor maneira para dar um sinal ao País, aos nossos 

Concelhos limítrofes e às pessoas que cá trabalham e que cá não habitam e que nós 

gostávamos de as ter cá connosco. Pode-se ver hoje, como exemplo, que na cidade 

de Águeda existem duas gruas. ------------------------------------------------------------------------ 

--------- Também sabemos, que tudo o que está feito nesta matéria, tem origem em 

nós, Partido Social Democrata, mas também sabemos que temos que saber 

acompanhar os ciclos económicos, os ciclos de desenvolvimento e também sabemos 

que temos que nos saber adaptar a tudo isso. -----------------------------------------------------

--------- O que hoje se nos traz aqui é uma proposta com algumas alterações. Já sei 

que alguns irão dizer que baixa as taxas no seu geral, outros irão dizer que só sobem 

no geral as taxas, que nuns casos sobem e noutros baixam.-----------------------------------

--------- O que eu pergunto aqui ao Executivo, e o Senhor Presidente sabe do que falo, 

é o seguinte: É com estas propostas que nós queremos alterar a panorâmica do 

Concelho de Águeda? É com estas propostas que queremos dar um sinal aos 

investidores e às pessoas para virem viver para Águeda? Esta é a primeira questão 

que coloco e eu penso que é sobre esta questão que importa reflectir. Agora, se a 

taxa subiu ou desceu um bocadinho, isso são pormenores. ------------------------------------

--------- Nós temos aqui instrumentos que através deles podemos dar sinais à 

comunidade do que pretendemos. Nós somos um Município que está em 

concorrência directa com outros trezentos e sete Municípios e temos um problema 

grave, é que efectivamente em muitas das coisas não temos nichos de mercado, 

como sabe o Senhor Presidente. É concorrência mesmo directa.------------------------ ----

--------- Portanto, temos que nos saber adaptar a isto e eu penso que esta proposta é 

claramente insuficiente. Penso que devíamos ter ido muito mais além. Já sei que me 

vêm dizer “mas porque é que não fomos antes?”. É preciso que nós entendamos que 

os ciclos económicos alteram. É verdade, já estamos em recessão há muitos anos. 

Também nós, Partido Social Democrata, podíamos ter alterado isto há mais tempo, 

não negamos esse facto. Mas, esta proposta para mim é claramente insuficiente, 
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Senhor Presidente e por isso lhe digo que independentemente da discussão que 

venhamos a ter a seguir, sobre se sobem ou descem alguns pormenores nas taxas, 

esta proposta não vai beneficiar em nada o Concelho em termos gerais.-------------------

--------- Sendo assim, nós, no Partido Social Democrata, teremos que votar contra esta 

proposta, porque é uma proposta que vem na continuidade mas não dá um sinal aos 

nossos empreendedores que nós queremos cá, não dá um sinal às pessoas que cá 

trabalham e que nós queremos cá a viver connosco.”-------------------------------------------- 

--------- Senhor Membro JOSÉ MANUEL GOMES DE OLIVEIRA: ---------------------------

--------- “Relativamente a este assunto eu queria começar por lembrar aqui que houve 

dois Governos que aumentaram o IVA quatro por cento, dois por cento em cada ano. 

Como vocês têm conhecimento, quem constrói para vender não deduz o IVA, 

havendo um acréscimo de quatro por cento nos custos da construção directos, o que 

faz com que, se calhar, esteja aqui uma das explicações de termos actualmente um 

empreendedor com duas gruas no centro da cidade de Águeda. -----------------------------

--------- O Executivo anterior pecou muito ao subir as taxas, aliás, eu disse isso várias 

vezes às pessoas que estavam na altura, mas não me ouviram e o resultado está à 

vista – não há construção no Concelho de Águeda. ----------------------------------------------

--------- Eu pertenci a uma Comissão que ajudou a fazer este Regulamento, mas 

pouco ajudou porque o Regulamento ficou quase na mesma relativamente às taxas, 

em que umas subiram e outras desceram. A maior parte desceu qualquer coisa, é 

verdade, mas não é o suficiente para as pessoas investirem, porque se há alguém 

que tem conhecimentos para falar sobre a área da construção esse alguém sou eu. ---

--------- Eu tenho que defender e resolver os interesses do Concelho e da minha 

Freguesia e com estas taxas não há hipótese de investir em Águeda. Aliás, eu tenho 

dificuldade em investir qualquer coisa neste momento com estas taxas. -------------------

--------- A propósito disso, quero dar-vos conhecimento de um exemplo de um 

empreendimento que há para ser feito em Aguada de Cima, em que o empreendedor 

me disse, claramente, que nunca iria pagar a licença devido o valor ser brutal. E 

assim deixa-se de fazer o empreendimento, o qual iria criar condições óptimas de 

desenvolvimento e enriquecimento da Freguesia. O investimento vai embora porque o 

investidor teria de pagar um balúrdio de licença, com estas taxas custar-lhe-ia mais a 

licença que o terreno com as cedências, o que é completamente impossível e não 

cabe na cabeça de ninguém, mas é esta a realidade. Então, eu pergunto ao Senhor 
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Presidente da Câmara se é com esta proposta que queremos cativar os investidores e 

as pessoas para viverem no Concelho de Águeda? Vocês devem pensar sobre esta 

questão.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Na minha opinião, se há pontos que deveriam ser retirados deveria ser este 

ponto, porque o outro da Delegação de Competências, ao qual eu votei a favor, há aí 

qualquer coisa que não está bem explicada pelo Senhor Presidente, aliás, diga-se 

que não explicou nada, assim como não me explicou nada do que eu lhe perguntei no 

início da Ordem de Trabalhos, porque não dá explicações às questões colocadas e 

fala noutras coisas. Aliás, tal atitude parece que já é usual dos políticos, porque ainda 

há pouco tempo tivemos um político em Águeda ao qual eu lhe perguntei uma coisa e 

ele respondeu-me a outra. -------------------------------------------------------------------------------

--------- Mas quanto ao Regulamento, com a proposta destas taxas é completamente 

impossível fazer investimentos. Digo-vos que, se o papel que o Senhor Presidente 

está a fazer fosse feito por mim, eu quase que oferecia as licenças, de forma as 

pessoas virem a investir em Águeda. -----------------------------------------------------------------

--------- Os nossos industriais, neste momento, têm dificuldades em arranjar pessoas 

para virem trabalhar nas empresas aqui em Águeda. Esta é outra realidade. Portanto, 

nós, no nosso Concelho, devíamos ter o dobro da população para as empresas que 

temos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu peço ao Senhor Presidente que retire este ponto e que o reveja 

novamente, caso contrário eu terei de votar contra esta proposta porque não vai 

beneficiar o nosso Concelho. Posso dizer-vos que com estas taxas eu não faço 

nenhum investimento aqui e posso também dizer-vos que eu fui o autor de muitas 

pessoas virem investir aqui em Águeda e gostava que outras pessoas viessem cá 

investir, mas com estas taxas é impossível investirem no nosso Concelho. As gruas 

dos investidores fugiram todas para os Concelhos vizinhos ------------------------------------ 

--------- Queria também lembrar este Executivo sobre o que eu disse muitas vezes aos 

Executivos anteriores, mas que não me ouviram, é que os Regulamentos são sempre 

feitos pela parte técnica da Câmara. Os nossos políticos só vêm cá depois à reunião e 

isto não pode ser, porque têm que ter um bocado mais de força e os valores têm de 

ser executados pelos nossos políticos. Os técnicos têm sempre a mesma ideologia e 

eles nunca investiram um tostão, não sabem investir. Eu pergunto ao Executivo: 

Porque é que há-de ser sempre os técnicos a fazerem os Regulamentos? Os técnicos 
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são uns idealistas, nós falamos com eles e eles sabem tudo, nós que investimos e 

que trazemos cá os investidores e que nos esforçamos não sabemos nada, mas cá 

dentro há sempre aquela elite que sabe tudo. Eu já disse isto várias vezes mas não 

vale a pena porque continua tudo na mesma. ------------------------------------------------------

--------- O que é certo é que o nosso Concelho neste momento está como se vê – a 

população não cresce e não há investidores. Eu penso que importa aqui reflectir 

sobre esta situação.”--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Senhor Membro ARMANDO ALVES FERREIRA: --------------------------------------

--------- “Relativamente a este assunto eu sou adepto da taxa zero, não pagar nada 

em termos de taxas e impostos era a melhor coisa e partíamos para aquele princípio 

da tal sociedade que ninguém consegue definir como é que seria. Eu sou adepto 

dessa taxa. Mas uma coisa é certa, é que nós temos que pensar e o Engenheiro José 

Oliveira frisou este aumento dos custos e aquilo que tem sido a predominância dos 

custos, que o Imposto do Valor Acrescentado aumentou quatro por cento e que não 

há dedução em termos daquele que constrói para vender, para arrendar ou para dar e 

eu faço-lhe uma pergunta: Quanto é que aumentou o ferro? Certamente aumentou 

mais. Já culpou alguém que foi o responsável pelo aumento do custo do ferro? Já se 

lembrou das situações políticas que deram origem naquela célebre cimeira das lajes, 

que é uma das principais culpadas do aumento e da crise que nós temos a nível de 

produtos energéticos? ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Investir em Águeda é difícil em todo o nível, neste momento a construção civil 

sofre uma crise tremenda mas não é só em Águeda. A nível de Portugal há pequenos 

nichos de mercado que ainda vão subsistindo, que se vão desenvolvendo e vão 

vendendo aquilo que têm, simplesmente o stock de habitações a nível nacional dava 

para mandar parar toda a gente porque não era preciso construir mais para dar 

habitação a toda a gente. Há mais de quatrocentas mil habitações desabitadas, que 

dão, à vontade, para toda a gente ter casa. Porque é que há tanta gente com tantas 

casas que estão pura e simplesmente desabitadas e fechadas? Qual é o objectivo? 

Grandezas? Especulação? E eu agora faço-lhe uma pergunta: Qual é a obrigação dos 

Órgãos Autárquicos de poder subsidiar esse tipo de actuação? Sabemos que em 

Águeda que, de facto, há custos elevados, mas estes custos elevados vêm de se ter 

criado a imagem e a miragem que Águeda é que é um sítio fantástico para se viver e 

para se ganhar dinheiro. ---------------------------------------------------------------------------------
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--------- Agora há bocado disse que não há trabalhadores, mas há, só que os 

trabalhadores que há são não especializados, porque trabalhadores especializados 

não os há, de facto. Aqueles que nós precisamos hoje numa sociedade de 

conhecimento e numa sociedade cada vez mais técnica e mais específica, em 

Águeda não os há e não os há porque também vêm de uma política de indústria. As 

indústrias de maior capacidade e maior rigor técnico e maior desenvolvimento saíram 

de Águeda e muitas delas são de industriais de Águeda. De há vinte anos para cá 

saíram muitas indústrias que exigiram maior conhecimento, indústrias adaptadas às 

novas realidades da economia e dos mercados globais e o que é que foi feito? Zero. 

Os terrenos caros, má infra estruturação industrial, as pessoas a investirem nos 

terrenos e nas suas próprias instalações e já não tinham dinheiro a seguir para 

conseguir vencer as dificuldades em termos de fundos de maneio, em termos de 

implantação de tecnologias e foram para fora de Águeda. Isto foi alertado muitas 

vezes aqui, pelo menos por mim, que já estou aqui há uns anos. Alertei também para 

as taxas que são gravosas.------------------------------------------------------------------------------

--------- Saindo do princípio da taxa zero, há taxas que têm obrigatoriamente que 

existir. Nós sabemos que Águeda foi penalizada e continua a ser penalizada porque 

Águeda foi encaminhada para a mão de um determinado tipo de pessoas que são 

aqueles que usurparam. Uma vez eu disse aqui nesta Assembleia quantos cidadãos 

deste Concelho foram usurpados em termos de terrenos porque iam lá meia dúzia de 

moleques com assento estruturado nesta casa, que se chama Câmara Municipal de 

Águeda, dizer que ia passar uma estrada, que ia passar uma rotunda para venderem 

os terrenos a tuta e meia e era onde iam surgir novas autorizações para unidades 

industriais e elas lá estão a preços loucos, a dez mil, a quinze mil e a vinte mil 

escudos o metro quadrado. E isso saiu daqui desta casa e eu denunciei-o aqui e não 

ouvi ninguém a dar-me razão. Mas esses que detêm a maioria da parte desses 

terrenos, que podiam ter cedido aos nossos empresários que saíram do Concelho de 

Águeda, para dar condições aos novos portadores de conhecimento e não aos 

nossos operários, que nós temos aí desempregados, que não têm qualidades 

técnicas para estarem neste momento nas indústrias ou nos serviços, o que é que 

aconteceu? As casas existem, não há procura porque os técnicos estão para fora de 

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

--------- Veja-se o exemplo do desenvolvimento de Oiã, a zona industrial sul de Aveiro 
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e a zona industrial norte de Oliveira do Bairro. Veja-se o desenvolvimento habitacional 

em Oliveira de Frades, Sangalhos e Anadia. Tudo isso são pontos que nos fazem 

pensar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quando diz que as taxas deviam ser mais baixas, mas acha que este 

Executivo tem condições de chegar e de uma vez só baixar? Eu penso que não. Você 

depois queixou-se que não tem dinheiro, que não há reparações e que não há nada. 

O desenvolvimento deste Concelho assenta fundamentalmente quando havia fundos 

estruturais, quadros comunitários, os tais Quadros Comunitários de Apoio a funcionar. 

Antes dos Quadros Comunitários de Apoio como é que isto funcionava? Que o diga o 

Doutor Antunes de Almeida que foi Presidente da Câmara nessa altura, que o digam 

os outros que vieram depois dos Quadros Comunitários de Apoio. Não há dinheiro 

para ninguém. E mesmo quando houve os Quadros Comunitários de Apoio – outras 

políticas erradas – foram utilizados esses dinheiros de forma errada, de forma 

disparatada, com consumos elevados relativamente ao custo real do bem que se 

produziu, porque era desbaratar e mal gastar dinheiro, porque ninguém controlava as 

empreitadas, ninguém controlava prazos, ninguém controlava qualidade de bens nem 

de serviços produzidos. ------------------------------------------------------------ ------------- 

Agora, investir em Águeda, de facto, é difícil, não há a menor dúvida, mas não é só 

das taxas, há outras componentes. São estas componentes todas associadas que 

transmitem a dificuldade de se investir em Águeda. ----------------------------------------------

--------- Senhor Engenheiro, eu estou um bocado em desacordo consigo quando disse 

que os outros Executivos anteriores não o ouviram porque ouviram-no, toda a gente o 

ouve e pensa que o Senhor em muitas coisas terá razão, como este Executivo 

também o estará a ouvir. Mas relativamente, por exemplo, aqui ao Regulamento 

Municipal RMOU quem construir na zona histórica de Águeda vai pagar taxas? Não 

vai e antes pagava. Há muitas coisas que vão ser reduzidas, vai dar-se a 

possibilidade e ter-se-á que se dar a possibilidade, porque nesta análise que fiz e nas 

perguntas que fiz ao Executivo, eu entendo que é difícil alterar toda esta problemática. 

Mas eu digo-lhe uma coisa, há a seguir possibilidades e eles terão que ter algo para 

poder fazer e para poder avaliar, algo para poder trabalhar organizadamente e sob o 

ponto de vista estrutural dentro da Câmara Municipal, porque eles têm que se agarrar 

a alguma coisa, não vão agora mudar tudo.--------------------------------------------------------- 
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--------- Reconheçamos que algumas taxas estão altas, mas eu também posso dizer 

que algumas estão baixas, segundo o meu parecer. Mas quem sou eu para estar a 

emitir a minha opinião, tanto mais que os meus conhecimentos são pequeninos 

relativamente a esta problemática que é tão grande? --------------------------------------------

--------- O que eu aconselho e dou a minha opinião é que dentro destas taxas, que 

devem ser aprovadas, porque se elas não forem aprovadas mantém-se o que está, é 

preferível obter um pequeno benefício destas do que a manter o outro que está, que é 

mais penalizante.-------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Agora, se diz que vota contra então vai continuar a manter o outro. Se com a 

sua votação vai querer dizer “eu estou contra vocês”, tudo bem, há muita gente aqui 

que vota contra só por estar contra, mas então a votar contra está a continuar querer 

a perpetuar o tal Regulamento que continua mais gravoso que este.------------------------

--------- Agora, podem e devam ser dados sinais de que alguma coisa pode e deve ser 

alterada para melhor, para mais positivo, para atrair e para dar sinais exteriores. Eu 

sei o que quis dizer e agora lanço-vos o desafio, digam o que é que é preciso fazer a 

este nível para atrair os tais investidores que fugiram de Águeda, digam de vossa 

justiça. Não é vir dizer que isto não serve, que isto não presta e que isto não tem 

princípios para atrair os investidores. Digam o que é preciso fazer e ao dizer o que é 

preciso fazer certamente que o Executivo que vai recolher essa informação para 

poder vincular, debater e criar instrumentos, em termos jurídicos, necessários para 

fazer com que essa situação possa acontecer. Eu, pessoalmente, ficaria 

extremamente satisfeito porque o meu conhecimento individual sairia enriquecido e de 

certeza que os meus camaradas do Partido partilham da mesma opinião, bem como o 

Executivo Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Senhor Membro JOSÉ MANUEL GOMES DE OLIVEIRA: ---------------------------

--------- “Senhor Armando Ferreira, basta o empreendedor pagar uma taxa que 

inviabiliza o empreendimento para não investir, não há nada depois para fazer. 

Também lhe posso dizer que depois de se fazer o empreendimento vem muitos 

impostos aqui para o Município. O Senhor ainda não avaliou essa situação? Sabe 

como é que se faz a sementeira? Primeiro faz-se a sementeira e depois colhe-se. 

Mas o que se está a passar no País e o que se está a passar a nível das Autarquias é 

que querem colher antes de semear e com este tipo de política não se vai a lado 

nenhum. Querem logo colher os impostos todos, mas não pode ser assim, têm que 
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semear para depois colher. ------------------------------------------------------------------------------

--------- O empreendimento ao ser feito logo a seguir tem muitos impostos que vêm cá 

para o Município. Com estas taxas elimina que o empreendedor faça o 

empreendimento. Eu fiz contas e sei quanto é que custam as licenças e com estas 

taxas, tirando um ou outro caso, a maior parte não dá para fazer. Essa é que é a 

realidade e foi isso que eu quis aqui transmitir. ----------------------------------------------------

--------- Portanto, eu sou daqueles que gosto mais de semear e depois colher. Agora, 

o que toda a gente quer é cobrar impostos, veja-se o exemplo do Governo que é só 

cobrar e só cobrar e não tem semeado nada e vê-se a situação de crise que o nosso 

País vive neste momento.--------------------------------------------------------------------------------

--------- Há anos atrás houve realmente muitos aumentos dos materiais de construção, 

mas também diminuíram muitos. O Senhor disse que aumentou o ferro e os materiais 

que diminuíram? Se calhar agora compra-se os materiais mais baratos do que se 

comprava há quatro anos, se calhar no ferro não mas noutro tipo de materiais sim. 

Agora, quanto ao Imposto Valor Acrescentado esse sim, esse aumentou. -----------------

--------- Os loteamento, por exemplo, quem é que pode fazer um loteamento nos dias 

de hoje? Aquela pessoa que quer fazer a sua urbanização, o seu loteamento pequeno 

para poder fazer a casa dele e, se calhar, vender o outro lote para realizar algum 

dinheiro para depois pagar a casa dele que vai executar, não o faz porque com estas 

taxas é impossível. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Com a política que este Município está a implementar nós não vamos a lado 

nenhum, ao contrário das Câmara vizinhas, nomeadamente Oliveira do Bairro e 

Anadia que têm taxas mais baixas. Logo, é preferível ir investir em Oliveira do Bairro 

ou Anadia do que investir em Águeda. ---------------------------------------------------------------

--------- Também quero esclarecer esta Assembleia Municipal que eu não voto contra 

só por votar contra e por estar contra o Executivo, porque sempre que este Executivo 

fizer qualquer coisa que seja pela positiva eu voto sempre a favor, agora sobre esta 

proposta não posso votar a favor porque não vai beneficiar em nada o Concelho de 

Águeda. Enquanto nesta casa, volto a referir, nos regularmos por determinadas 

pessoas, estamos e continuamos sempre na mesma.”------------------------------------------- 

--------- Senhor Membro ANTÓNIO MANUEL FERNANDES MARTINS: -------------------

--------- “Eu fui gentilmente convidado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal 

para vir assistir a uma reunião de trabalho relativamente a esta matéria. Reunião essa 
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onde estavam, para além do Engenheiro José Oliveira, também outros construtores 

aqui do Município e onde estavam outras pessoas ligadas e não ligadas ao sector.-----

--------- Como não entendido na matéria, tive o cuidado de tentar ouvir atentamente 

quer alguns argumentos que aqui foram expostos por parte de alguns construtores 

que estavam aqui presentes, quer alguns argumentos contrapostos pelo Senhor 

Presidente da Câmara, pela Senhora Arquitecta. Portanto, tentei apanhar e sintetizar 

daquilo tudo que aqui foi dito, aquilo que seria, no meu entendimento, necessário para 

julgar esta situação. Depois falei também à posteriori com o Engenheiro José Oliveira, 

a título pessoal, relativamente a estas situações, o qual fez referência a um 

empreendimento, do qual falou aqui há pouco, que teria deixado de ir para Aguada de 

Cima porque os custos dos licenciamentos atingiriam valores absolutamente 

astronómicos que rondariam dezenas de milhares de contos. É obvio que por muito 

grande que seja o investimento quando se ouve falar em sessenta / setenta mil contos 

nós questionamos como é que uma licença pode efectivamente atingir valores dessa 

ordem. Mas depois, quando reenquadramos toda a actividade da Câmara como 

cobrador de impostos, nós entendemos que na verdade os impostos vão ter que ir 

para as infra-estruturas. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu não me repugnaria nada, Senhor Armando Ferreira, atribuir a determinado 

tipo de empreendimentos taxa zero, rigorosamente nada, porque se calhar se a 

Câmara se poder se poder fazer substituir pelo promotor na construção de algumas 

infra-estruturas fundamentais em determinado tipo de equipamentos, eu acho que 

podemos perfeitamente atribuir taxa zero a determinado tipo de empreendimentos 

porque entretanto o investimento, se bem que indirecto por parte da Câmara, acaba 

por ser feito. Quero com isto dizer que num investimento que é feito e que obriga a 

Câmara a criar infra-estruturas, saneamento, águas, etc., se o promotor se 

compromete num determinado tipo de empreendimento a ser ele a realizar o trabalho 

da Câmara, se calhar, muitas das vezes é muitíssimo melhor que a Câmara não 

cobre taxas porque, entretanto, o investimento indirecto do promotor da obra acaba 

por ser mais rentável à Câmara. -----------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, não me repugna nada que a Câmara, nalguns casos, transfira a mais 

valia dos investimentos para a cobrança de impostos a jusante do empreendimento. 

São situações normais e que podem ser contempladas. ----------------------------------------

--------- Estou de acordo com o Engenheiro José Oliveira quando referiu que os 
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políticos deviam ter um bocado mais de força. Isto é um bocado como os Directores 

Gerais em Itália, em cinquenta anos mudaram cinquenta vezes o Governo e os 

Directores Gerais continuam a governar aquilo sem que os políticos tenham que se 

matar muito. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Há aqui uma outra componente que eu diria que é extremamente importante e 

que tem a ver com a cativação. Para cativar empreendedores, Senhor Armando 

Ferreira, é preciso fazer aquilo que toda a gente biológica e geneticamente faz um 

dia, que é namorar. Os empresários são efectivamente a mesma coisa. Eu não sei se 

será demasiado pesado o ónus que estamos a tentar atribuir ao senhor Presidente da 

Câmara de namorar várias noivas ao mesmo tempo e ter a capacidade argumentativa 

de as convencer a todas a vir para cá formando um harém que não causará grandes 

problemas, nem políticos, nem económicos, instalando-as nos seus devidos 

compartimentos sectoriais sem grande problema. Mas, hoje em dia, o cativar o 

investimento é isso, é namorar, é vender produtos. As empresas cativam os clientes 

vendendo produtos, procurando melhores produtos, os empresários e nomeadamente 

os construtores continuando a investir com o volume de habitação que há disponível 

neste momento, é verdade, só têm uma hipótese, investem o seu dinheiro procurando 

melhores sítios, melhores urbanizações, melhores equipamentos sociais, melhores 

equipamentos urbanísticos que envolvem o edifício em si, para cativar alguém que em 

vez de pagar quinze vai pagar dezasseis, mas que se acha melhor enquadrado e 

gosta mais de viver aqui do que viver ali. O segredo é cativar, é forçar e é tentar 

convencer as pessoas a investir, ou seja, é recuperar aquilo que nós deixámos ir 

embora, se calhar, por falta de argúcia, de empenho e, se calhar, às vezes também 

com algum interesse pessoal à mistura, que houvessem equipamentos que não se 

instalassem aqui e porventura se fossem instalar noutros lados, porque entretanto não 

se mexia com alguns interesses instalados. Aí também estaremos de acordo nalgum 

aspecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Depois, a Autarquia tem ainda um outro argumento forte, que é o argumento 

sobre o consumidor final, sobre aquele que vai comprar e que é o argumento que já 

foi debatido e que vem sendo debatido durante as várias discussões dos Planos e 

Orçamentos e que tem a ver com as taxas directas sobre o consumidor, que são os 

IMI’s, que vai ser a disponibilidade ou não dos Municípios para ceder uma parte 

correspondente àquela verba do IRS que o Estado se prepara para dar aos Munícipes 
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e é aí, se calhar, quando na última discussão do Orçamento aqui se discutia os zero 

virgula sete ou zero virgula seis. Se calhar é nessas taxas que nós vamos ter também 

que mexer para atrair aqueles que são o fundamental do negócio, que são aqueles 

que vêm comprar, que vêm utilizar e que vêm deixar os impostos que o construtor não 

vai deixar numa primeira análise e num primeiro momento. ------------------------------------

--------- Eu, daquilo que ouvi aqui, fiquei com a impressão que aprovando ou não 

aprovando, ambas as partes não vão ficar contentes, o Município que precisa de 

verbas, precisa de impostos, que os construtores têm que as pagar e numa primeira 

análise têm que investir e também não estão dispostos a investir tudo aquilo que 

poderiam investir, é natural que queiram poupar algum, são razões de ordem 

económica.---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, há aqui um jogo de interesses que tem e que deve ser conciliado. Se 

bem que eu entenda que quem tem a veia da construção e quem é empreendedor 

não vai deixar de investir. A construção começa a parar, mas o empreendedor 

também tem que continuar a empreender porque são coisas que estão nas veias, o 

investimento vai continuar a produzir efeitos, se bem que não da forma e ritmo que se 

gostaria que se produzisse. -----------------------------------------------------------------------------

--------- É evidente que também há uma componente que é importante de realçar e ter 

em conta nesta situação, é que o investimento trás mais riqueza, traz emprego, traz 

benefícios de alguma ordem que nós não podemos nem devemos descorar. ------------

--------- Agora, nós estamos neste momento numa encruzilhada, quer dizer, depois da 

discussão que houve aqui o Senhor Presidente ficou de fazer algumas rectificações. É 

óbvio neste tipo de acordos que nem todas as partes têm sempre toda a razão e tem 

que haver algumas cedências de parte a parte. Nesta matéria eu devo dizer, muito 

honestamente, que não sendo conhecedor profundo, fico com ideia de que em 

primeiro lugar há construção a mais, que é preciso escoar, mas esse é um problema 

económico e que está a jusante disto tudo, o problema vai ser do empreendedor que 

se não vender os apartamentos vai ter que baixar o preço senão quiser ficar com o 

investimento parado. Entretanto começam os impostos a cair sobre o investimento e 

ele começa a ter que os pagar também. Nitidamente há aqui um problema de 

mercado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mas eu, por outro lado, também me preocupo com o problema que o Armando 

Ferreira levantou. Se este Regulamento não for aprovado agora, o outro continua em 
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vigor, ou seja, há aqui três vias, resta saber qual é a mais prejudicial. É continuar com 

o Regulamento anterior? É aprovarmos este Regulamento novo? É pedir ao Senhor 

Presidente que retire esta proposta para voltarmos a estudar de novo e voltar a 

prolongar e a prorrogar uma situação que apesar de tudo tem que ser definida? 

Porque é um problema e como problema tem que ser resolvido e os problemas só o 

são porque o são e temos que os enfrentar. A questão fundamental aqui é esta.--------

--------- Eu tenho, honestamente, algumas dúvidas sobre tudo isto, pelos diversos 

conceitos que já expliquei. Portanto, nesta matéria o Centro Democrata Social não 

inviabiliza, abster-se-á na votação deste Regulamento, porque em termos técnicos de 

conhecimentos e por contas profundas não feitas, eu não tenho o à vontade suficiente 

para dizer se o orçamento é bom ou se o orçamento é mau.”----------------------------------

--------- SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: ----------------------------------

--------- Estamos aqui a querer confundir a árvore com a floresta e vamos pôr as 

coisas claras. O que onera e o que é onerado são loteamentos e são construções 

equiparadas a loteamentos, ou seja, que têm mais do que três caixas de escada. São 

estes aqui assim em que é aplicada uma portaria que obriga a determinadas 

cedências e que a Câmara deve manter, porque nós precisamos dos equipamentos. 

É onde, pura e simplesmente, está o problema. Não vamos falar nos outros porque 

nos outros há reduções brutais. Vou ter a oportunidade de vos dizer algumas das 

alterações que nós estamos a introduzir nesta tabela e dar-vos números para vocês 

poderem reflectir sobre isso.-----------------------------------------------------------------------------

--------- Mudámos radicalmente o método de cálculo. Quem quiser fazer uma moradia 

no centro de Águeda paga quatro euros e dez cêntimos por metro quadrado, 

independentemente do tempo que demorar a construir, é caro? Um apartamento 

custa quatro euros o metro quadrado, é caro? Há uma simplificação processual 

enorme. Aquilo que disse o Doutor António Martins está previsto no Regulamento, no 

artigo quarto “Isenção e redução de pagamento de taxas – iniciativas consideradas de 

interesse relevante para o Concelho pelo Executivo Municipal”, ou seja, tudo aquilo 

que for considerado estratégico para o Concelho pode ter isenção ou redução de 

taxas, assim o Executivo o entenda.-------------------------------------------------------------------

--------- Nós temos já, neste momento, isenção de taxas em toda a zona histórica da 

cidade e queremos levar isto também para os núcleos mais afectados, mais 

degradados das diferentes Freguesias. Queremos incentivar lá a construção. -----------
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--------- Sobre as alterações que esta tabela trás eu mandei fazer algumas contas. 

Segundo as contas actuais e segundo o que está no Regulamento, uma empresa 

para se legalizar, exemplo de um processo que está na Câmara, pela tabela actual 

pagava duzentos e oito mil euros, pela nova tabela vai pagar setenta um mil euros. 

Tenho aqui mais duas ou três indústrias, uma de dezanove mil vai pagar seis mil, 

outra em que de vinte um mil passa a pagar quatro mil; Para um hotel, cujo projecto já 

se arrasta aqui há muitos anos, estava previsto pagar duzentos e vinte e três mil 

euros, se aplicarmos a tabela passa para nove mil euros; Para habitação colectiva e 

comércio, um prédio que não necessita de fazer as cedências pagava cento e trinta 

um mil e oitocentos euros de taxas e vai pagar vinte e nove mil duzentos e setenta e 

sete euros; Num armazém, a diferença não é tão grande, pagava quatro mil trezentos 

e tal e vai pagar dois mil e novecentos; Outra habitação colectiva e comércio que 

pagava vinte e um mil e quinhentos e vai pagar nove mil quinhentos e treze. Estes 

são os números de algumas das alterações que estão nesta tabela.-------------------------

--------- Na realidade as gruas são poucas no Concelho, nós gostaríamos que fossem 

mais, mas aquela construção que tem duas gruas foi com este Executivo que o 

processo entrou e que se está a desenvolver e que felizmente temos outros aí, que 

não sei se os conseguiremos aprovar com estas taxas, mas que eles estão cá na 

Câmara é verdade, temos aí alguns projectos para aprovar.-----------------------------------

--------- Por isso, aquilo que eu vos quero dizer é que não podemos confundir as 

coisas. Uma coisa são os loteamentos, onde nós também tivemos uma acção 

bastante grande, onde os técnicos que participaram nesta discussão, onde esteve o 

Engenheiro José Oliveira e outros, aquilo que queriam era sete caixas de escadas 

mas nós não fomos tão longe, subimos para três, mas dêmos noutro lado. Na 

compensação na licença de construção, havia uma redução de quarenta por cento e 

isto foi uma das situações que foi aqui alertada na reunião. Nós subimos essa 

redução nas licenças de construção para setenta e cinco por cento, ou seja, quem 

construir numa zona onde tenha de fazer um loteamento ou que seja equiparado a 

loteamento tem uma redução nas taxas de setenta e cinco por cento. Isto são 

incentivos, isto são mudanças trágicas e profundas em termos de tabela de taxas de 

licenças. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, não é só isto que temos de fazer no Concelho, não é o único passo. 

Nós damos prioridade e assumimos claramente que precisamos de um centro de 
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Águeda devidamente tratado e então aí isentamos., Inclusivamente agora temos de 

resolver um problema, é que isentando as colocações dos tapumes estes ficam muito 

mais tempo a ocupar a via pública e nós também não queremos isso. ---------------------

--------- Portanto, há uma estratégia, há um chamar e estes valores são significativos e 

são de casos reais os nomes de todos os processos que foram aqui apresentados. Há 

reduções e temos concerteza aqui métodos de cálculo perfeitamente transparentes e 

fáceis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Digam-nos se no centro de Águeda se construir uma casa a quatro euros e 

dez cêntimos por metro quadrado se é caro? Nas Freguesias é menos, há menos 

redução das taxas quanto mais nos afastamos do centro da cidade. É isto que está 

aqui vertido nesta tabela de taxas.”--------------------------------------------------------------------

--------- Terminadas as intervenções acerca deste assunto, o Senhor Presidente da 

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

onze votos contra e seis abstenções, deliberou aprovar a Proposta da Câmara 

Municipal quanto ao Regulamento e Tabela de Taxas no âmbito de Operações 

Urbanísticas e Obras no Espaço Público Municipal. ---------------------------------------------- 

--------- TRÊS . TRÊS . DOIS – Discussão e votação da Proposta da Câmara 

Municipal quanto ao Regulamento de Operações Urbanísticas (RMOU) nos 

termos do número dois, alínea a), do artigo quinquagésimo terceiro, da Lei número 

cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, com a 

redacção que lhes foi dada pela Lei número cinco-A, barra, dois mil e dois de onze de 

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

--------- Iniciando este ponto da Ordem de Trabalhos o SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL prestou os seguintes esclarecimentos: ------------------------------- 

--------- “Alguma coisa foi alterada com este Regulamento. Foi alterado o facto de dar 

maior liberdade às pessoas que sabem e que querem construir. Por exemplo, estava 

delimitado que os prédios só tinham quinze metros de profundidade, neste momento 

desde que cumpram a legislação em vigor podem construir com maior profundidade. 

Por exemplo também, num terreno que está todo em zona urbana não tem de fazer a 

casa à frente, cria uma frente mas pode construir mais atrás, porque tendo uma quinta 

não faz sentido que venha com a casa mesmo para a frente da estrada, se todas as 

outras estão, tem sim de criar uma frente urbana, tem de manter o alinhamento das 

construções, tem de manter um aspecto coerente no tecido urbano. Também, em 
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termos de alterações, os muros até um metro e vinte de altura deixam, com a 

aprovação deste documento, de ser taxados. Muros até um metro e vinte de altura 

não pagam licença, são portanto gratuitos e só precisam de pedir à Câmara 

autorização para serem efectuados. Entendemos que muros acima de um metro e 

vinte de altura colocam questões de segurança e também porque nós não queremos 

uma cidade cheia de muros muito altos por todo o lado, mas queremos regularizar 

uma situação que vem do passado, em que há muitos muros com altura superior a 

um metro e vinte e que não estão legais. Portanto, esses muros terão que ter projecto 

e serão taxados. ------------------------------------------------------------------------------------- ------

--------- Aquilo que nós quisemos com este Regulamento foi dar maior liberdade e 

maior possibilidade às pessoas, aos arquitectos e aos engenheiros de terem 

propostas mais arrojadas e poderem construir de forma diferente no Concelho. Foram 

pequenos acertos que, concerteza, podem ajudar a mudar o aspecto do Concelho 

que temos.”---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo qualquer inscrição para intervir acerca deste assunto, o Senhor 

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

maioria, com onze votos contra, deliberou aprovar a Proposta da Câmara Municipal 

quanto ao Regulamento de Operações Urbanísticas (RMOU).--------------------------------- 

--------- TRÊS . QUATRO – XVII CONGRESSO NACIONAL DA ANMP – Eleição de 

um Presidente de Junta de Freguesia (ou seu substituto) para o XVII Congresso na 

ANMP, nos termos do número dois, alínea a), do artigo sexto, dos Estatutos da ANMP 

e do número um, alínea a) do artigo segundo, do Regulamento do Congresso. ---------- 

--------- Relativamente a este ponto foi apresentada à Mesa da Assembleia Municipal 

uma proposta de lista única, assinada pelos líderes dos Grupos Municipais do Partido 

Social Democrata, Partido Socialista e Centro Democrata Social /Partido Popular, à 

qual o Senhor Presidente da Mesa atribuiu a Letra A, cujo teor era o seguinte: ----------

--------- “Propomos para Delegado ao XVII Congresso da Associação Nacional de 

Municípios os seguintes elementos: Primeiro – Como efectivo o Presidente de Junta 

de Freguesia, Manuel Oliveira Duarte – Centro Democrata Social /Partido Popular; 

Segundo – Como suplente o Presidente de Junta de Freguesia,  Mário Ramos Martins 

– Partido Socialista.”---------------------------------------------------------------------------------------

--------- De seguida, e como ninguém se inscreveu para intervir acerca da proposta 

apresentada, o Senhor Presidente da Mesa colocou-a a votação, por escrutínio 
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secreto, tendo-se verificado que a Assembleia, por maioria, com vinte e oito votos a 

favor, seis votos em branco e quatro votos nulos, deliberou eleger o Senhor Membro 

Manuel Oliveira Duarte, Presidente da Junta de Freguesia de Segadães, como 

efectivo ao XVII Congresso da Associação Nacional de Municípios e como suplente o 

Senhor Membro Mário Ramos Martins, Presidente da Junta de Freguesia de 

Travassô.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- TRÊS . CINCO . UM – Apreciação e votação da Proposta da Câmara 

Municipal quanto ao Relatório de Actividades e Contas de Gerência da Câmara 

Municipal de Águeda, relativo ao ano financeiro de dois mil e seis. ------------------------  

--------- Ao iniciar este ponto da Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa 

deu a palavra aos Senhores Membros, por ordem de inscrição, tendo sido feitas as 

seguintes intervenções: ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Senhor Membro HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS: ------------------

--------- “Eu penso que este ponto já foi bastante bem discutido na reunião do próprio 

Executivo, pela forma como nos é apresentado aqui, onde os vereadores do Partido 

Social Democrata tomaram uma posição em consonância com aquilo que nós 

discutimos numa Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------

--------- Como bem se recordam, nós no início, em conjunto com o Senhor Presidente 

da Câmara, quando este Executivo tomou posse, aprovámos uma auditoria às contas 

do Município. Entendemos que esta seria uma boa maneira também de começar e 

entendemos também e sempre desde o início, já por intermédio dos nossos 

vereadores, que esta proposta deveria ser sempre acompanhada pela certificação de 

contas. Entendemos que esta seria a melhor maneira de credibilizar toda uma 

Instituição. Nesse sentido, nós, Partido Social Democrata, apresentámos uma moção 

de certificação anual das contas do Município na Assembleia Municipal de vinte e oito 

de Dezembro de dois mil e seis, aonde pedíamos que em conjunto com o relatório de 

gestão da Câmara Municipal fosse enviada a certificação de contas, o relatório e o 

parecer do fiscal único, bem como o relatório sobre a fiscalização, proposta esta que 

foi discutida e foi aprovada por maioria nesta casa. Como dizem e muito bem, cabe a 

esta casa exercer funções de fiscalização, não de execução e que após este moção 

ou recomendação aprovada que nada mais restaria ao Executivo senão dar 

cumprimento a ela. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não vou aqui referir as diversas intervenções que houve nesta Assembleia 
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sobre esta matéria, sendo no entanto que, como diz a declaração de voto dos 

Vereadores do Partido Social Democrata na reunião do Executivo, é preciso que nós 

tenhamos em conta que no ano dois mil e seis iniciou-se um processo de integração 

dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento na Câmara Municipal e é 

preciso que não nos esqueçamos que este processo de integração carece, 

obviamente, de alguns processos de acompanhamento que terão que ser diferentes 

dos processos que haviam anteriormente. Mas, embora o Senhor Presidente tenha 

dito nessa Assembleia Municipal que nada tinha a opor, embora Membros do Partido 

Socialista também o tenham dito, o Senhor Presidente diz em reunião do Executivo o 

que passo a ler: “O Executivo considerou, por maioria...”, quando o assunto foi 

apresentado em reunião, “não trazer uma mais valia para a gestão da Câmara, 

apenas seria uma forma de originar mais despesa”.----------------------------------------------

--------- Este é o entendimento que o nosso Executivo tem sobre a proposta que foi 

apresentada pelo Partido Social Democrata e aprovada, por maioria, nesta sala. O 

Executivo por intermédio do Senhor Presidente, não por unanimidade, mas os 

Vereadores do Partido Socialista, que fizeram aprovar esta proposta na Câmara 

Municipal, entendem que a certificação de contas do Município não é nenhuma mais 

valia, que o relatório e o parecer do fiscal único não revelam nenhuma mais valia para 

a gestão da Câmara e que o relatório sobre a fiscalização também não revela 

nenhuma mais valia para a gestão da Câmara. ----------------------------------------------------

--------- Obviamente que me vai responder que o Tribunal de Contas está aí para 

também fazer este trabalho. Nós sabemos que recentemente foram introduzidas 

algumas medidas de alteração neste processo através do Governo e sabemos que 

efectivamente também nem toda a gente pensa desta maneira, nem toda a gente 

acha que este relatório não trás nenhuma mais valia à gestão da Câmara. Basta que 

se diga que qualquer empresa hoje, com alguma dimensão, qualquer sociedade 

anónima, é obrigada a ter estes tipos de procedimentos e são procedimentos que não 

nos servem só para fiscalizar mas servem para nos ajudar diariamente num processo 

de gestão, de indicação de alguns caminhos que nós devemos ter e devemos traçar. -

--------- Nesse sentido, não vindo discutir meramente as contas, porque nós 

entendemos que precisávamos de informação mais qualificada, entendemos que 

devemos votar contra as contas, porque efectivamente o Senhor Presidente não deu 

aceitação a uma moção ou uma recomendação que foi apresentada e aprovada em 



 47 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Nesse sentido, nós entendemos que eventualmente nada estaremos aqui a 

fazer porque se pedimos e se aprovámos a moção, é competência do Executivo dar 

seguimento ao que foi aprovado numa Assembleia Municipal.”-------------------------------- 

--------- Senhor Membro JOSÉ CARLOS RAPOSO MARQUES VIDAL: -------------------- 

--------- Eu estive para não me inscrever para intervir porque reconheço as minhas 

limitações nesta área, em que não percebo mesmo nada disto. Depois da intervenção 

do Engenheiro Hilário Santos e visto que votaram contra um relatório baseado num 

incumprimento de uma moção, como se alguma vez tivesse que ser cumprida por 

alguém, também ele não percebe nada disto.-------------------------------------------------------

--------- Lembro-me que nessa Assembleia, que o Partido Social Democrata não fez 

nenhuma proposta, apresentou uma moção. Só faltava ao Executivo ou a qualquer 

um de nós andar a reboque e fazer cumprir as moções da Assembleia. No entanto, 

concordo com ele quando diz que é uma indicação, não há obrigatoriedade de 

cumprimento de nenhuma moção, é no entanto uma orientação e uma opinião a ter 

em conta nas medidas que se foram tomar no futuro. -------------------------------------------

--------- Como eu não percebo nada disto, fui ler e não vi aqui na exposição dos 

Senhores Vereadores nem na exposição do único Membro do Partido Social 

Democrata que até agora apresentou, nenhuma dúvida em relação às contas 

apresentadas nesta Assembleia, embora o Engenheiro Hilário Santos tentasse, na 

parte final, dizer que precisava de informação mais qualificada para poder analisar. 

Mas também não a pediu e durante este tempo todo nada foi pedido ao Executivo. 

Estaríamos aqui hoje a discutir, com o meu apoio, se eles tivessem pedido e se 

tivesse sido recusada alguma informação por parte do Executivo. Acho que este 

Executivo deve fornecer o máximo de informação, de maneira a qualificar a 

intervenção de qualquer um dos Membros.----------------------------------------------------------

--------- No entanto vejo, e aqui é ponto fulcral, que há aspectos positivos nas contas e 

os aspectos positivos fundamentais são a subida da taxa de execução; a redução da 

dívida; a redução dos prazos de pagamento aos fornecedores; a renegociação com 

os fornecedores, neste momento não há na Câmara, que se saiba, fornecedores a 

incomodar por falta de pagamentos quando eles são contratados; existe também uma 

subida de execução do plano e actividades. Isto são pontos positivos. É muito? É 

pouco? Se olhássemos para os números, eu como não percebo nada disso, até diria 
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que era pouco, mas a verdade é que a Câmara neste momento este no bom caminho 

em termos de contas.--------------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, não vejo aqui nada que me leve a poder abster-me sequer ou a votar 

contra estas contas. Se elas estão certas, se não existem dúvidas sobres as mesmas 

para quê uma certificação que se acha por bem e que a Assembleia achou por bem. 

No entanto, a resposta do Senhor Presidente foi que estava em curso um novo 

sistema de contabilidade na Câmara e disse que o revisor que vai acompanhar a 

implementação da contabilidade analítica, obviamente, que poderá fazer o serviço e 

nós estamos disponíveis para o fazer porque temos todas as condições. Quando o 

novo sistema estiver feito, para o ano, teremos certamente as contas todas 

certificadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Para já o meu voto será favorável, visto que até hoje não tive dúvidas, nem me 

foram apresentadas aqui.”-------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Senhor Membro ANTÓNIO MANUEL FERNANDES MARTINS: -------------------

--------- Relativamente a este ponto em gostaria de dizer que quando aqui falamos em 

graus de execução, é óbvio que executar quarenta por cento de mil não é 

rigorosamente nem bem a mesma coisa que executar trinta por cento de mil e 

quinhentos. Portanto, quando estamos a discutir valores de uma Câmara que tem de 

cumprir, reconheçamos honestamente, algumas responsabilidades, mas que também 

em termos de iniciativa não pode ficar parada à espera de pagar sem continuar a 

investir porque a Câmara tem uma política social e sendo uma intervenção social, tem 

necessariamente que fazer investimentos e também não pode ficar à espera do ónus 

do passado pagando aquilo que de bom e mau foi feito, para deixar de investir. Isso é 

uma consideração sobre determinado tipo de apreciação de contas, outra é estarmos 

aqui a discutir a rigor a verticalidade e a honestidade das contas. ---------------------------

--------- Nesta matéria, como nós entendemos que estamos a discutir aqui contas, a 

forma como estão apresentadas, o rigor, a transparência e a honestidade e como não 

temos dúvidas, e mal deste Executivo no dia em que nós as tivermos, como não 

temos dúvidas sobre a forma como elas foram organizadas e a transparência delas, é 

óbvio que relativamente às contas, ao desenho contabilístico que nos foi apresentado, 

nós não teremos que votar contra e em termos contabilísticos das contas 

aprovaremos aquilo que nos foi aqui apresentado.”----------------------------------------------- 
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--------- Senhor Membro HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS: ------------------

--------- “Primeiro queria fazer mais um esclarecimento ao Professor José Vidal 

quando diz que nós não pedimos esclarecimentos. Nós tanto os pedimos que os 

pedimos no sítio certo através de uma moção nesta Assembleia Municipal pedindo 

que fossem reforçados os esclarecimentos através de órgãos próprios para este 

efeito. Não quer dizer, de forma nenhuma, que nós não tenhamos entendimento sobre 

as contas. Temos entendimento sobre as contas, já disse o Professor António 

Martins, o qual não comparou bem as coisas porque disse e muito bem que 

efectivamente o endividamento tinha caído um milhão e trezentos mil na Câmara 

Municipal. Mas, é preciso que nós não nos esqueçamos que o endividamento é 

consolidado e tem mais de seiscentos mil nos Serviços Municipalizados. Portanto, 

sobre esta matéria temos um diferencial de setecentos mil euros. Não nos podemos 

esquecer que a Câmara teve uma receita de mais de um milhão e cem mil euros do 

ano de dois mil e seis para dois mil e cinco. Não nos podemos esquecer que nos 

custos e mercadorias consumidas tivemos uma redução de quase setecentos mil 

euros e nos fornecimentos de serviços externos quase trezentos mil euros. E isto 

eram as tais matérias-primas que nós dávamos às Juntas de Freguesia para fazerem 

as obras, não era desviado, era matérias-primas para eles trabalharem, para a 

manutenção das estradas, para as valetas e obras feitas pela própria Câmara 

Municipal. E isto é aquilo que nós andamos a discutir há muito tempo, É que as 

nossas máquinas estão paradas, nós não fazemos manutenção, estamos a tentar 

controlar mas estamos a fechar tudo e acontece é que o Município está a parar. É por 

isto que nós dizemos que as coisas não estão a andar bem. ----------------------------------

--------- Nós temos entendimento sobre as contas, reconhecemos o esforço que o 

Município faz, mas voltamos a dizer sempre a mesma coisa, nós estamos num ano de 

integração, Serviços Municipalizados de Água e Saneamento mais Câmara, no 

próximo ano continuaremos nesta integração. É-nos a nós difícil fazer estas análises.-

--------- Nós propusemos que houvesse alguém a acompanhar este processo, eu só 

não percebo porque é que uma auditoria tem um custo e a certificação não pode ter 

um custo. É isto que eu não entendo e continuo sempre a dizer que venham todos os 

custos que nos ajudem a gerir melhor, porque nós perdemos tanto dinheiro por má 

gestão.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- Senhor Membro ARMANDO ALVES FERREIRA: --------------------------------------

--------- Antes de mais eu quero dar os parabéns ao Senhor António Martins pela 

verticalidade com que ele enfrentou a discussão de contas. Esta verticalidade diz que 

nós estamos aqui para discutir contas e tenho confiança que elas estão bem 

apresentadas e não estou aqui para discutir o que é que vale ou não vale. Se o 

investimento foi ou não retomado, isso é outro problema, é um problema do 

Orçamento e Plano de Actividades. Agora ao votar contra as contas é dizer que não 

confia nelas. Só porque não há um relatório de um Revisor Oficial de Contas não há 

uma certificação, francamente, não vão pegar nas minhas palavras que eu disse aqui 

isto em vinte e oito de Dezembro de dois mil  e seis quando o ano fiscal estava 

terminado, faltava três dias para acabar o ano fiscal. Dizer que um relatório de 

certificação de contas no fim de um ano é importante para ajudar a gestão do 

Município isto é chover no molhado, por uma razão muito simples, pode dar 

informações porque uma certificação legal de contas assenta fundamentalmente 

numa determinação e fundamentalmente na verificação da legalidade e que o seu 

registo está de acordo com os processos contabilísticos que estão implementados. 

Daí se podem tirar conclusões e para verificar a medição das respectivas contas e 

evolução de custos e do património se houver contabilidade analítica de exploração 

como a contabilidade previsional, em que pode fazer a verificação. Agora, a 

certificação assenta fundamentalmente em dizer assim: Os princípios contabilísticos 

foram cumpridos? Se eles forem cumpridos, se houver objectivos contabilísticos e 

objectivos de gestão, então podem-se ir verificar, podem-se confrontar, verificar se de 

facto está tudo bem, se aquilo que se previu como despesas para aquela área foi ou 

não foi obtida, se se gastou mais ou menos. Tudo isso pode ser visto. ---------------------

--------- Senhor Engenheiro Hilário Santos, eu estou de acordo que a certificação seja 

feita, aliás, vai sair até legislação para isso, mas aquilo que está a ser feito por esta 

Câmara Municipal através da implementação de uma contabilidade de custos, isso 

significa fundamental e objectivamente que a partir daí vai haver um controle 

sistemático da evolução dos mesmos custos por sectores. Presumo que a pessoa que 

está a implementar esse sistema vai fazer isso. Não sei se ele vai avançar para 

secções homogéneas, para custos comuns, custos mistos, para todas essas técnicas 

que nós na maioria das pessoas que estão aqui não dominamos. Não sei se vai 

avançar para aí. Todavia, ele vai avançar com determinado tipo de custos de 
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distribuição em função dos centros de custos que ele determinar. Isto, de facto, é uma 

ajuda esplêndida à gestão de qualquer tipo de Instituição, quer ela seja pública quer 

ela seja privada. Eu estou de acordo com a certificação mas estou mais de acordo 

que antes se crie também estes métodos que o Executivo está a fazer e acho que 

muito bem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, dizer que eu voto contra a aprovação das contas só porque um papel 

de uma moção ou de um parecer ou de uma ideia que foi aprovada nesta Assembleia 

no dia vinte e oito de Dezembro, que se refere às contas de dois mil e seis, desse ano 

que estava a acabar, isso é pura e simplesmente um objectivo capaz e efectivo para 

dizer “voto contra”. Francamente, digo-lhe uma coisa, eu tenho muito mais que fazer 

porque eu quando vinha aqui dizer porque é que votava contra eu dizia as razões do 

porquê, agora não dizia que era por causa da falta de um papel de certificação, isso 

nunca o diria porque a certificação pode ser um elemento adicional que ajuda só para 

dizer que as contas estão feitas de acordo com os princípios contabilísticos que estão 

determinados. O relatório de certificação é este, aliás, ele tem frases perfeitamente 

lapidares que dizem isto. É isso que diz o relatório da certificação legal de contas. 

Isso é fácil de ver nos códigos de sociedades comerciais onde está lá definido 

exactamente isso.”------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: ---------------------------------- 

--------- “Queria fazer uma curta intervenção para dizer que no próximo ano estou 

convencido que teremos umas contas muito mais explicadas do que estas, embora 

estas não tenham dúvidas, na minha perspectiva e do Executivo e penso que também 

não haverá aqui dúvidas. Nós queremos saber onde é que é gasto o dinheiro da 

Autarquia, porque nós aquilo que sabemos é que é fácil dizer que eram os materiais, 

eu não ponho em causa onde é que foi gasto o dinheiro, sabemos que foi gasto, mas 

onde objectivamente não sabemos. É isto que temos de fazer se queremos fazer 

gestão e se queremos ser rigorosos temos de saber onde é que gastamos e quanto é 

que nos custa cada tarefa da Câmara para nós vermos que poupanças podemos 

fazer. É isto que está a ser implementado na Câmara e é isto que nós queremos para 

o futuro da Autarquia e para o futuro do Concelho. Só que, mais uma vez, estamos a 

começar do zero e temos dificuldades em montar todo esse sistema de um momento 

para o outro, não foi possível no ano passado. Eu lembro-me perfeitamente de uma 

primeira reunião que tive com técnicos, com as chefias desta casa, em que o normal 
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era eles fazerem relatórios das actividades que desenvolviam e aquilo que eu lhes 

disse foi “meus Senhores, eu quero que comecem a fazer previsão de trabalhos sobre 

o que é que vão fazer na próxima semana e quanto é que vai custar” e sei qual foi a 

reacção, foi a primeira reacção mas está ultrapassada. Neste momento, tenho que o 

dizer, está em implementação a contabilidade de custos mas temos também um 

sistema de qualidade que também está a avançar. Tenho de dizer aqui bem alto 

também que não está a ser fácil o que está a ser exigido às pessoas que têm este 

trabalho todo de reorganização, de mudança de processos de trabalho e de fazerem 

tarefas que não estavam habituadas de programação diferente.------------------------------

--------- No ano passado, ter mais um papel para certificar as contas, eu penso que 

não trazia mais valor acrescentado. Estamos no final do ano. No próximo ano, nós 

temos um Revisor Oficial de Contas a acompanhar as nossas contas, a acompanhar 

a implementação do sistema de controle de custos, que devem ser poucas as 

empresas deste Concelho que têm contabilidade de custos, não são muitas as 

empresas que o têm. Nós queremos e vamos ter porque queremos transparência em 

tudo aquilo que fazemos, queremos uma gestão rigorosa na nossa acção.”---------------

--------- Não havendo mais intervenções acerca deste ponto, o Senhor Presidente da 

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

onze votos contra e seis abstenções, deliberou aprovar a Proposta da Câmara 

Municipal quanto ao Relatório de Actividades e Contas de Gerência da Câmara 

Municipal de Águeda, relativo ao ano financeiro de dois mil e seis.---------------------------

--------- Relativamente ao assunto o Senhor Membro MANUEL ANTUNES DE 

ALMEIDA, fez a seguinte DECLARAÇÃO DE VOTO: ------------------------------------------ 

--------- “Votei contra e para dar uma resposta ao Doutor Armando Ferreira, julgo que 

as pessoas do Partido Social Democrata que votaram contra não o fizeram por 

duvidarmos minimamente das Contas. Não é essa questão que está em jogo. Nós 

votámos contra estas Contas por razões fundamentais e em primeiro lugar porque 

não somos nós que as aprovamos ou deixamos de aprovar. Como sabe, o Órgão 

competente para visualizá-las e as aprovar é o Tribunal de Contas. Nós fizemo-lo por 

uma questão de política porque efectivamente se para o ano, como tudo indica, é 

obrigatória essa certificação, esta Câmara que tanto tem apregoado andar à frente de 

tantas coisas e seja dita a verdade que em algumas coisas anda, na verdade não lhes 

ficaria nada mal, tanto mais que aqui foi quase aceite pela grande maioria que essa 
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certificação não implicava grandes questões, mas não é essa a questão. É que 

efectivamente estando-se a fazer a integração dos serviços Municipalizados na 

Câmara Municipal era o ano ideal para mostrar algum tipo de dificuldades e até de um 

maior conhecimento relativamente à questão dessa tal certificação e relatório, o que 

não fizeram. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- No entanto, que fique claro e de uma forma transparente e objectiva que não 

há aqui nenhuma dúvida sobre quem elaborou as contas ou que haja aqui erros ou 

coisas escondidas. Este voto é um voto claramente político e é isto que eu gostaria 

que ficasse em acta.”-------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- TRÊS . CINCO . DOIS – Apreciação e votação da Proposta da Câmara 

Municipal e Contas de Gerência dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento, relativo ao ano financeiro de dois mil e seis. ------------------------------------  

--------- Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos foram feitas as seguintes 

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

--------- Senhor Membro HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS: ------------------

--------- “Senhor Presidente, vou utilizar este ponto para complementar aquilo que teria 

que dizer. O meu colega Antunes de Almeida já completou mas, como depois do 

Senhor Presidente falar nós não podemos mais utilizar da palavra e o que ele diz na 

parte final é normalmente dado como regra ou como lei, posso falar no ponto a seguir 

sobre Serviços Municipalizados e como ele está interligado vou dizer o que deveria ter 

dito antes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- -----

---------Tenta-se aqui a determinado momento nalgumas discussões, passar algumas 

ideias que não são correctas. Veja-se que, depois da intervenção do Doutor Armando 

Ferreira, o Senhor Presidente também veio aqui dizer que o que se está a discutir é 

um mero papel. Quando nós entendemos que a certificação legal das contas é um 

mero papel, que um relatório e o parecer de fiscal único é um mero papel, claramente 

não estamos a fazer política correctamente, porque não estamos a discutir um mero 

papel. Então, se é um mero papel, todas as sociedades anónimas deste País têm que 

discutir um mero papel nas suas Assembleias Gerais e o facto delas existirem está-se 

a duvidar de todos os seus accionistas? Não é um mero papel, nem sequer é um 

mero papel que já no final se faz à pressa, não é isto. São dados que contêm estes 

relatórios, como disse o Doutor Armando Ferreira e muito bem, toda a sua 

intervenção está correcta, mas há uma coisa que é importante que nós não nos 
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esqueçamos, lá vêm indicações claras sobre o funcionamento da empresa do próprio 

ano e vêm algumas indicações sobre questões que temos que alterar. Tudo isso vem 

lá explicitado e em ano de mudança foi o que nós pedimos, porque nós não andamos 

aqui por mero papel nem sequer pelo facto de ter sido uma mera moção. Esse tal 

papel que dizem foi um papel pensado, foi um papel debatido, foi um papel pedido 

várias vezes pelos nossos Vereadores no próprio Executivo. Quando vieram pedir 

uma auditoria à Câmara nós apoiámos imediatamente. -----------------------------------------

--------- Agora, nós temos uma linha de orientação e essa linha de orientação nós 

segui-la-emos sempre, nem que para vocês isto seja um mero papel. ----------------------

--------- Portanto, o nosso sentido de voto é exactamente o mesmo.”------------------------- 

--------- Senhor Membro JOSÉ MANUEL GOMES DE OLIVEIRA: --------------------------- 

--------- “Começo a ter algumas dificuldades em estar aqui nesta casa, porque não faz 

sentido nenhum fazer-se uma moção que foi aprovada por esta Assembleia e que não 

tem cá significado nenhum e portanto nada estaremos aqui a fazer. Se pedimos e 

aprovámos a moção o Executivo teria que dar seguimento ao que foi aprovado nesta 

Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Como vocês sabem, esse relatório é realmente muito importante para nós 

analisarmos, só que o relatório não veio. Vou aproveitar para dizer aqui algumas 

coisas que a maior parte das pessoas não tem conhecimento, porque a maior parte 

de vocês não sabe como é que tem funcionado e Câmara, nomeadamente os 

armazéns. Nesse relatório vinha lá explicitado como é que funcionavam os armazéns 

da Câmara. Se vocês forem aos armazéns da Câmara podem verificar que nada 

funciona e que é uma pura vergonha.-----------------------------------------------------------------

--------- Eu hoje vou voltar a dizer o que já disse há muito tempo, quando entrou este 

novo Executivo. Esta equipa não tem experiência nenhuma, está agora a começar a 

aprender e então tem dificuldades. Se lhes pediram a certificação deviam fazer a tal 

certificação, mas ele têm é dificuldade em implementar essa certificação porque eles 

não sabem e em qualquer empresa vem tudo explicitado nesse relatório.”-----------------  

---------- Não havendo mais intervenções acerca deste ponto, o Senhor Presidente da 

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

onze votos contra e cinco abstenções, deliberou aprovar a Proposta da Câmara 

Municipal e Contas de Gerência dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento, relativo ao ano financeiro de dois mil e seis. ------------------------------------- 
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--------- TRÊS . SEIS – APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

quanto ao Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e 

respectiva Avaliação, nos termos do número dois, do artigo quadragésimo nono, da 

Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, 

com a redacção que lhes foi dada pela Lei número cinco-A, barra, dois mil e dois de 

onze de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Não havendo nenhuma inscrição para intervir acerca deste assunto, o Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia, certificou-se de que não havia qualquer munícipe 

interessado em intervir. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------- De seguida, lida a Minuta da Acta, pelo Senhor Secretário da Mesa, foi a 

mesma colocada a votação tendo-se constatado que a Assembleia, por unanimidade, 

aprovou a Minuta da Acta desta Sessão. ------------------------------------------------------------ 

--------- Por último, o Senhor Presidente da Mesa deu por encerrada esta Sessão da 

Assembleia Municipal, da qual, para constar, se lavrou a presente Acta, que vai ser 

assinada pelo Presidente e pelo primeiro Secretário da Mesa. -------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


