
                                                     

 

 

      ACTA   DA PRIMEIRA  SESSÃO ORDINÁRIA 

                                                     DA   ASSEMBLEIA   MUNICIPAL,   REALIZA- 

                                                     DA  EM VINTE E QUATRO DE FEVEREIRO DE 

                                                     DOIS MIL  E SEIS 

                                                             

 

 

--------- Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e seis, no 

Salão Nobre dos Paços do Concelho, realizou-se a Primeira Sessão Ordinária da 

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

--------- UM – Acta – Discussão e aprovação da Acta da Sessão de vinte e nove de 

Dezembro de dois mil e cinco; -------------------------------------------------------------------------- 

--------- DOIS - 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;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- TRÊS -   Ratificação de Deliberação da Câmara Municipal para Atribuição 

de Medalha de Ouro da Cidade, à Sociedade Musical Alvarense, nos termos do 

artigo 4º do Regulamento dos Galardões Municipais de Águeda;-----------------------------  

--------- QUATRO – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de 

Alteração, em Regime Procedimental Simplificado, do Regulamento do Plano 

Director Municipal;--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- CINCO – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de 

Desafectação de Caminho do Domínio Público – Sito em Catraia de Assequins – 

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

--------- SEIS – Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da 

Autorização para contratação de Empréstimo no valor de um milhão cento e 

vinte e oito mil Euros, no Banco Santander Totta, Sociedade Anónima, nas 

condições da proposta apresentada por esta Instituição;---------------------------------- 
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--------- A Sessão foi presidida pelo Senhor PAULO MANUEL MATOS SOARES, 

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, FILIPE JOAQUIM PINHO DIAS DA SILVA, 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, JOSÉ ANTÓNIO PARADA FIGUEIRA, 

VICTOR MANUEL MENDES FERREIRA, 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, ARMANDO JOSÉ ANTUNES DE ALMEIDA, 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 MARIA ALICE PEREIRA AMARO E SANTOS .---------------------------------------- 

--------- Verificou-se a ausência dos Senhores Membros MANUEL ANTUNES DE 

ALMEIDA, ARMANDO ALVES FERREIRA e JOANA CLARA COSME ARRUDA 

MARTINS.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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  
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DE MELO CORGA, CARLOS FILIPE CORREIA DE ALMEIDA e ANTÓNIO MANUEL 

DE ALMEIDA TONDELA.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

--------- De ARMANDO ALVES FERREIRA:------------------------------------------------------- --

---------“Armando Alves Ferreira, membro e líder da bancada do Partido Socialista na 

Assembleia Municipal vem solicitar, a Vossa Excelência e nos termos do artigo 

septuagésimo sétimo, número dois, da Lei número cento e sessenta e nove, barra, 

noventa e nove, de dezoito de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei número 

cinco – A, barra, dois mil e dois, a suspensão do mandato pelo período de noventa 

dias, a contar de hoje, para poder prestar assistência a familiar que se encontra 

doente.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Estando presente o Membro seguinte na respectiva lista eleitoral, Senhor 

Filipe Joaquim Pinho Dias da Silva, passou-se, de imediato, à substituição, depois de 

ter sido feita a aferição da sua identidade e legitimidade. --------------------------------------- 

--------- De PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE BELAZAIMA DO CHÃO:---- 

--------- “Serve a presente para informar Vossa Excelência que, por motivos 

profissionais é-me inteiramente impossível estar presente na Primeira Sessão 

Ordinária da Assembleia Municipal de Águeda, a realizar no dia vinte e quatro de 

Fevereiro de dois mil e seis.-----------------------------------------------------------------------------

--------- Assim sendo, faço-me representar pelo Tesoureiro da Junta de Freguesia de 

Belazaima do Chão, Armando José Antunes de Almeida.”--------------------------------------

--------- De PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA:---- 

--------- “Informo Vossa Excelência que não poderei estar presente na Assembleia 

Municipal convocada para o dia vinte e quatro do corrente mês, por me encontrar 

ausente do país por motivos de ordem Autárquica.------------------------------------------------

--------- Contudo, indico a Secretária Maria Alice Pereira Amaro e Santos, da Junta de 

Freguesia que represento para desempenhar as minhas funções como membro da 

Assembleia Municipal de Águeda na referida Assembleia Municipal.”----------------------- 

---------- De MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA:----------------------------------------------------

--------- “Manuel Antunes de Almeida, Membro Efectivo da Assembleia Municipal de  
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Águeda, integrado no Grupo Municipal do Partido Social Democrata na Assembleia a 

que Vossa Excelência tem a honra de presidir.----------------------------------------------------- 

--------- Vem requerer que lhe seja relevada a falta à Primeira Sessão Ordinária, a 

realizar, hoje, vinte e quatro de Fevereiro de dois mil e seis, pelas vinte e uma horas, 

em virtude de não poder comparecer à respectiva sessão, por se encontrar doente.---- 

--------- Mais solicita a sua substituição pelo membro suplente a seguir seriado na lista 

do Partido Social Democrata.”---------------------------------------------------------------------------

---------- De ANATA – ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E DOS AMIGOS DE 

ÁGUEDA:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “A ANATA, dentro dos seus objectivos de Defesa do Ambiente, pretende, entre 

outras acções, dar relevância, neste Ano Mundial da Desertificação, a um problema 

que já afecta significativamente o nosso concelho.------------------------------------------------ 

--------- Assim, propomo-nos organizar uma palestra/debate no dia dezoito de Março 

de dois mil e seis, com a intervenção da Professora Engenheira Alda Vieira, sob o 

título “Dois mil e seis – Ano da Desertificação e dos Desertos / Desertar ou Não?”.-----

--------- Considerando o interesse do tema e a necessidade de os autarcas e o público 

em geral serem sensibilizados para estas questões da desertificação geográfica e do 

despovoamento, pensamos que o melhor local para tratar e debater este assunto é a 

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

--------- Assim, vimos solicitar a Vossa Excelência a cedência do Salão Nobre dos 

Paços do Concelho para o dia dezoito de Março, às quinze horas, para a realização 

da palestra.---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Aproveitamos desde já para convidar todo o elenco camarário e os técnicos 

que achar convenientes para participarem nesta reunião.---------------------------------------

--------- Vamos também solicitar ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal que 

informe todos os Membros da Assembleia deste evento e, mui particularmente, os 

Presidentes das Juntas das Freguesias nesta reunião.”----------------------------------------- 

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

--------- Neste Período Antes da Ordem do Dia foram feitas as seguintes intervenções:-

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

--------- “Eu queria intervir sobre dois pequenos apartes que eu acho que devo aqui 

fazer.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Nós assistimos, recentemente, a uma troca de prosas sobre a admissão do  
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Jorge Mendes, nos Serviços Municipalizados. -----------------------------------------------------

--------- Assistimos a um artigo de uma pessoa que não se identificou e é triste e  

lamentável que um jornal como a Soberania do Povo, permita que se refiram nomes 

de pessoas em artigos sem que por baixo conste quem é que escreveu o artigo. Eu 

devo confessar que associei o nome a José Celestino, a Jorge Costa, e se calhar até 

estou enganado, e portanto, este tipo de coisas pressupõe as pessoas enganarem-se 

sobre os autores. Acho que os jornais têm alguma responsabilidade e a Soberania do 

Povo deveria, efectivamente, no futuro corrigir aquilo que fez neste momento. De 

qualquer modo, o que está aqui em causa é a consideração sobre a admissão do 

Jorge Mendes nos Serviços Municipalizados. As defesas e as acusações são feitas 

de parte a parte, e eu deveria, em nome do Centro Democrata Social, esclarecer aqui 

o seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A admissão do Jorge Mendes é uma admissão de carácter político. Se não o 

fosse, a admissão seria feita doutra maneira e por conseguinte o Senhor Presidente 

teria que colocar o lugar a concurso.------------------------------------------------------------------

--------- Agora, eu acho que isto é fait divers porque se quisermos questionar a entrada 

do Jorge Mendes como pagamento político, então teremos que ir aos anos que vão 

para trás e teremos que questionar muitas outras coisas que foram feitas nesta casa.-

--------- E portanto, para o Centro Democrata Social, eu quero deixar claro que é uma 

admissão política  e que a responsabilidade cabe ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal. Agora, acho que não vale a pena perdermos muito tempo com este 

assunto por uma razão extremamente simples, é que aquilo que se pede ao Senhor 

Presidente da Câmara e a este Executivo é que sejam eficazes, é que administrem 

bem o nosso dinheiro, é que no fim do mandato tudo aquilo que prometeram 

cumpram, que não tenham desculpas de que a Câmara está muito mal, porque isso 

todos nós sabíamos quando todos nós concorremos às eleições.----------------------------

-------- E portanto, acho que, deixando claro que não vale a pena andarmos a 

esconder o sol com a peneira, a admissão do Jorge Mendes, espero, que seja 

profícua para o Executivo e profícua para o Município, mas que deixemos de tapar as 

nossas responsabilidades e que as assumamos no seu pleno.--------------------------------

--------- Portanto, Senhor Presidente da Câmara, admita quem quiser, o problema é 

seu, desde que não seja ilegal aquilo que o Senhor faz, só queremos é que o Senhor 

nos preste contas no fim, embora, eu também entenda que às vezes as coisas  
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poderão ser feitas de uma forma mais correcta e mais directa. Não devemos ter medo 

da assunção das responsabilidades que tomamos.-----------------------------------------------

--------- Em segundo lugar, eu queria alertar o Senhor Presidente da Assembleia para 

o seguinte: não no mandato anterior mas já no outro anterior, os Membros desta 

Assembleia entregaram todos, na Câmara Municipal, fotografias para que lhe fosse 

passado um cartão de Membros de Assembleia Municipal. Até hoje esse cartão, de 

facto nunca foi passado aos Membros desta Assembleia. Mas eu penso que, 

simultaneamente, com o cartão que seja passado aos Membros da Assembleia 

Municipal deve ser delimitada, no meu entender, por esta mesma Assembleia, a área 

de acção dos Membros da Assembleia, ou seja, podem ir aonde, podem questionar 

quem, podem fiscalizar e de que forma o podem fazer, ou seja, entendia que se deve 

dignificar de alguma forma mais à Assembleia, atribuindo a cada Membro da 

Assembleia a sua identificação, até que para que possam muitas vezes questionar 

alguns serviços fora desta Câmara Municipal, se assim o entenderem, identificando-

se e assumindo as responsabilidades por essas mesmas intervenções e por essas 

inquisições e também sejam dados aos Membros, a quem compete fiscalizar este 

Executivo, as acções da Câmara, e tudo aquilo que se passa inerentemente a esta 

casa, que lhes seja definido, com muita clareza, o seu espaço de acção e a sua 

capacidade de intervenção.”-----------------------------------------------------------------------------

--------- SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA:----------------------------------------------

--------- “Para responder à intervenção pertinente que fez sobre os cartões, eu 

diariamente, assino cartões, que são aqueles que os serviços me fazem chegar.  

Provavelmente alguns ainda não entregaram as respectivas fotografias. Portanto, os 

Senhores Membros que não tenham ainda entregue fotografia para o cartão de 

Membro da Assembleia Municipal, devem proceder à sua entrega esta semana.”-------

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

--------- “Hoje, e porque já passaram cerca de quatro meses desde que tomámos 

posse, penso que é altura de emitir a minha opinião sobre os primeiros tempos do 

novo Executivo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Cabe-me alertar os presentes para determinadas situações. ------------------------ 

--------- Temos um novo Executivo, que se tem deparado com uma Autarquia onde 

existem algumas dificuldades financeiras que se fazem repercutir nas Juntas de 

Freguesia, principalmente na de Aguada de Cima.------------------------------------------------ 
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--------- Como sabem, no ano passado rubricaram-se diversos protocolos com a Junta 

de Freguesia de Aguada de Cima e parte do dinheiro, ou melhor, praticamente todo,  

ainda não foi recebido, porque há protocolos de grande valor, como por exemplo o do 

arrelvamento do campo de futebol da LAAC que, ao não serem liquidados, colocam a 

Junta de Freguesia de Aguada de Cima em sérias dificuldades financeiras. Existindo 

mesmo dificuldade para pagar os salários deste mês. Quero alertar para esta situação 

e quero alertar também o Senhor Presidente da Câmara Municipal que, logo que 

tomei posse, dirigi-me à Câmara Municipal para que fosse definido um plano de 

pagamento desses mesmos protocolos, que até ao momento não foi elaborado pela 

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

--------- Agradecia ao Senhor Presidente da Câmara que, quanto antes, transmitisse à 

Junta de Freguesia de Aguada de Cima o plano de pagamentos desses protocolos 

para podermos gerir, da melhor forma possível, os nossos compromissos.---------------- 

--------- Como igualmente sabem, até agora ainda não foi apresentado o Plano e 

Orçamento para dois mil e seis, facto que não entendo, embora me tenham sido 

dadas várias explicações que, na minha opinião, são insuficientes. ------------------------- 

--------- O Plano e Orçamento deviam ter sido apresentados até ao final do ano. Eu, 

em tudo o que me meto, a primeira coisa que faço é definir um documento para poder 

trabalhar, seja numa empresa, seja na Junta de Freguesia, seja em qualquer outra 

organização.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Até agora, já passaram quatro meses, a Junta de Freguesia Aguada de Cima 

tem um Plano que foi apresentado e aprovado antes do terminus do ano transacto. No 

entanto, esse Plano poderá ser fictício, uma vez que são desconhecidos os intentos 

da Autarquia. Penso que não é assim que governamos o Concelho.------------------------- 

--------- Quando começámos o mandato faltavam dois meses para o fim de ano, 

período no qual poderiam e deveriam ter sido elaborados o Orçamento e o Plano para 

dois mil e seis.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Eu não consigo gerir nada sem um Plano e para ter um Plano eu tenho que 

conhecer todos os dossier’s.----------------------------------------------------------------------------- 

--------- Penso que este Executivo quando entrou, devia vir preparado para saber o 

que é que tinha que enfrentar. Penso que, de futuro, estes factos têm de ser 

salvaguardados.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- O nosso país está a passar por grandes dificuldades financeiras, por falta de 

organização e preparação. Esta realidade é detectada a nível regional e nacional.------ 

--------- As pessoas vão para os Executivos, porém nunca estiveram à frente de uma 

grande empresa ou de uma colectividade de grandes dimensões. Estamos 

efectivamente a ser geridos por pessoas com reduzida experiência de gestão. ---------- 

--------- Estou, por exemplo, com dívidas a pessoas que têm de pagar salários a 

funcionários. Sendo para mim difícil de passar por essas mesmas pessoas porque 

não tenho dinheiro para lhes pagar. Isto é uma situação que não pode acontecer.------ 

--------- Nós temos que pensar, aqui ou em qualquer lado do país, que quando uma 

equipa executiva entra tem de estar preparada. A política não se faz com equipas 

sem experiência. A política faz-se com pessoas preparadas e só assim é que 

podemos gerir os destinos do nosso Concelho.---------------------------------------------------- 

--------- Eu não estou a dizer que este executivo não se vá preparar e eu não estou 

contra este Executivo. Que fique bem claro. A Câmara Municipal é uma das maiores 

colectividades ou empresas do Concelho.----------------------------------------------------------- 

--------- Estou empenhado em ajudar este Executivo porque é a equipa que nós temos  

cá e com a qual eu vou trabalhar e fazer tudo para a ajudar rumo ao progresso do 

nosso Concelho.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Eu sei que todas as pessoas têm oportunidade de ter estes lugares, mas, de 

futuro, há que preparar as equipas com pessoas experientes.--------------------------------- 

--------- As reuniões realizadas com o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

demonstraram que ele é uma pessoa positiva, preocupada, sensível à resolução dos 

problemas, pelo que tem sido gratificante, deste ponto de vista, o relacionamento 

institucional mantido. Começo a gostar de trabalhar com ele. Julgo no entanto que 

para que essas intenções possam produzir efeitos é necessário que se apresente o 

Plano no mais curto espaço de tempo. Espero que, em breve, se faça uma 

Assembleia para apresentar esse documento de trabalho.-------------------------------------- 

--------- Espero igualmente que o Executivo e o Senhor Presidente estejam atentos às 

nossas necessidades que, por não recebermos o dinheiro da Câmara Municipal, não 

podemos fazer evoluir as obras do campo de futebol, sendo a LAAC obrigada a jogar 

em todos os campos aqui vizinhos com grandes dificuldades logísticas.-------------------- 

--------- Quero alertar também a equipa de Vereadores para o facto de ser necessário 

imprimir algum ritmo na comunicação das suas decisões para evitar falta de respostas  
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a questões colocadas, tal como aconteceu, por exemplo, com o pedido da LAAC para 

utilização do Estádio Municipal de Águeda, pois as equipas da Câmara desdobram-se 

em esforços para assegurar uma boa realização no que concerne aos jogos de 

futebol Sub Vinte e Um e, a LAAC tem de jogar em Paradela e nos outros clubes que 

fazem o favor de lhe emprestar o campo. ----------------------------------------------------------- 

--------- A LAAC tem cerca de setenta atletas nos diversos escalões da prática de 

futebol, sendo bastante complicado andar todos os dias de campo em campo, só 

porque não há dinheiro para terminar o complexo desportivo.---------------------------------- 

--------- Dos quatro campos que foram feitos, o de Aguada de Cima foi o último e 

agora ainda falta o dinheiro, vejam o que é que nós estamos a sofrer.---------------------- 

--------- Em relação ao Senhor Presidente, mais uma vez quero dizer que estou 

completamente disponível para fazermos um trabalho em conjunto. Já falei com ele 

sobre a nossa zona industrial, que é a maior zona industrial em PDM do Distrito de 

Aveiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Eu vou fazer tudo para que essa zona industrial ande para a frente. Sobre 

outras questões que falámos, espero que consigamos que este Concelho evolua, 

porque o nosso Concelho está mesmo muito mau, a construção parou, as cerâmicas 

também estão todas paradas.--------------------------------------------------------------------------- 

--------- Se nós não nos unirmos todos, evitando que volte a acontecer o que acontecia 

no passado, que era um grupo contra o outro, o Concelho de Águeda não se 

desenvolve. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- É isso que eu espero, e, da minha parte têm todo o meu empenho e todo o 

meu apoio.”--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Senhor Membro JOSÉ CARLOS RAPOSO MARQUES VIDAL:-------------------- 

--------- “Depois de ouvir aqui estas duas intervenções, cabe-me dizer o seguinte: Na 

quinta-feira houve reunião de Câmara Municipal em Aguada de Cima. Um dos 

Senhores Vereadores, o Senhor Vereador António Tondela, questionou então o 

executivo sobre a existência ou não da carta educativa do Concelho e sobre o que é 

que tinha sido feito, criticando a morosidade da mesma não aparecer feita e criticando 

que não estavam a ser dados passos seguros e rumos em relação a uma estratégia 

para a educação e que não há nada que tenha sido feito, neste momento, para a 

carta educativa.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- Ouvimos agora o Engenheiro José Oliveira queixar-se de dificuldades 

económicas, devido a protocolos assinados pelos anteriores executivos que não 

foram pagos na altura e agora também não.-------------------------------------------------------- 

--------- Nas duas situações há que ver o seguinte: Se três meses são muitos e se eu 

estivesse do lado da oposição, e, nesse caso estou como Munícipe, três meses é 

imenso tempo, nós estamos sempre à espera que hajam soluções de imediato, 

porque nós todos pensamos na mudança. E foi nisso que acreditámos e foi nisso que 

apostámos. E quando há uma mudança há um corrupio em volta do novo executivo, 

como se as coisas se resolvessem de um dia para o outro.------------------------------------- 

--------- Infelizmente que tal não é assim.------------------------------------------------------------- 

--------- De momento a carta educativa não existe porque nunca existiu. Anos e anos e 

nada se fez, com pessoas contratadas ou não, nada se fez, com pessoas pagas para 

o fazer.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Conselho Municipal de Educação funcionou durante dois anos e meio, mas 

aí já produziu algum trabalho, teve duas reuniões e nada fez. -------------------------------- 

--------- Os Planos Municipais, como o Engenheiro José Oliveira disse e muito bem, 

são planos fictícios. O último Orçamento de dois mil e cinco, contando com os 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento era simplesmente dez milhões de 

contos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Choveu dinheiro em Águeda, dez milhões de contos, nós é que não o vimos, 

era também fictício. O problema é que nós vivemos de forma fictícia. ----------------------- 

--------- Eu só entendo, não defendo se o executivo deve fazer ou se já devia ter 

apresentado ou não. -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Entendo, no entanto, que este Executivo, se quer realmente mudar, tem que 

planificar, se quer realmente mudar tem que saber para onde vai. --------------------------- 

--------- Às vezes mais vale esperar um bocado. Como diz o Engenheiro José Oliveira, 

ninguém ainda lhe pagou o campo de futebol, não lhe arranjaram soluções para as 

equipas da LAAC jogarem, anda-se a mudar de um lado para o outro porque vem aí 

uma equipa jogar nesse campo, que por acaso são as selecções Nacional e a da 

Itália, e depois vem também o Euro e nós temos que mudar. Porque o Estádio do 

Águeda, que é aquela maravilha que ali está, certamente não foi feito para jogar a 

LAAC, não foi feito para jogar Valongo, que por acaso como vão ver mais à frente, 

também está por pagar, está feito mas está por pagar.------------------------------------------ 
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--------- Portanto, neste momento temos, na minha opinião, que dar crédito a este 

Executivo, até sair o documento que o Engenheiro José Oliveira exige, nós todos 

exigimos e esperamos que seja bom, que é o Plano e o Orçamento para o próximo 

ano.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Queria lembrar todos e, neste caso, infelizmente, a maioria dos Membros do 

Partido Social Democrata que estão aqui presentes, que tudo o que foi feito e tudo 

que não foi feito, foi de vossa responsabilidade”. --------------------------------------------------

--------- Senhor Membro HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS:------------------- 

--------- “Vou começar a minha intervenção concordando com as palavras finais do 

Professor José Vidal. Sem dúvida nenhuma que nós estamos conscientes disso, tudo 

o que foi feito em Águeda e o que não foi feito, foi feito e não foi feito pelo Partido 

Social Democrata. Nós sabemos disso porque já passaram quatro meses e até este 

momento, além de algumas reuniões e alguns show’s off, não vimos rigorosamente 

mais nada. Nessa matéria, para já, estamos em acordo absoluto.---------------------------- 

--------- Mas, também gostava de dizer umas palavras sobre o Plano, mas vão ser 

muito rápidas.------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- Não fomos nós que dissemos na comunicação social que: “o Plano de 

Actividades não ía ser entregue até ao final do ano porque tomamos posse tarde”, foi 

o Senhor Presidente da Câmara, Doutor Gil Nadais, que o disse claramente. ------------ 

--------- Não fomos nós que dissemos na comunicação social que “o endividamento da 

Câmara Municipal rondaria os quinze milhões de euros”. --------------------------------------- 

--------- Portanto, quando se fala de um Plano de Actividades e de um Orçamento  

fala-se de um documento estimativo. Para as pessoas que não sabem, nas empresas 

faz-se exactamente o mesmo, apresentam-se os planos num ano e só no ano a 

seguir é que são aprovadas as contas. E depois, para isso existem Planos 

rectificativos, a não ser que estejamos a falar que a dívida da Câmara não seja quinze 

milhões e seja trinta milhões. Eu aí até admitia efectivamente uma situação qualquer 

deste tipo. Mas não fomos nós que, após tomar conhecimento dos dossier’s, 

produzimos estas declarações. Foi já o actual Executivo e não vemos razão para que 

o actual Executivo não possa apresentar o Plano.------------------------------------------------- 

--------- E muito menos  aceitamos a desculpa de quando dizem que efectivamente em 

anos anteriores também foi apresentado em Abril, que não se podem esquecer que 

em anos anteriores, as eleições Autárquicas foram feitas em Dezembro e que a  
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tomada de posse era ou nos últimos dois ou três dias de Dezembro ou nos primeiros 

dois ou três de Janeiro. São situações completamente diferentes, não podemos andar 

aqui a enganarmo-nos uns aos outros, temos que ser sérios na política, do meu ponto 

de vista.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Agora, há uma coisa que é clara, o Engenheiro José Oliveira não disse que o 

seu Plano é fictício, ele tornou-se foi fictício porque tudo que as Juntas de Freguesia 

planearam agora estão sujeitas ao planeamento da Câmara e como vocês sabem, as 

Juntas têm autonomia financeira que depende da Câmara.------------------------------------- 

--------- Mas, eu penso que todos vocês entendem isso, não é preciso estar com 

grandes explicações sobre essa matéria.------------------------------------------------------------ 

--------- No entanto, é certo que iremos passar um terço do ano sem Plano, porque os 

Planos são anuais,  isso é que é certo e se tal situação acontecer numa empresa mal 

vão as empresas que passam  um terço do ano sem um Plano.------------------------------- 

--------- Eu acho que o que está aqui em causa não é mais o passado, o que está aqui 

em causa é um mandato que se iniciou por este Executivo, julgo eu no dia dois de 

Novembro do ano de dois mil e cinco e é isto que temos de discutir, é o nosso futuro.- 

--------- Como se disse e muito bem e como o povo de Águeda votou, votou numa 

gestão diferente e é o que temos que discutir, porque esta é a nossa realidade, não 

vale a pena discutirmos outra, o passado é o passado.----------------------------------------- 

--------- Sobre a nova realidade gostava de dizer três ou quatro pontos. A primeira 

questão tem a ver exactamente com a próxima terça-feira, dia vinte e oito, dia de 

Carnaval e o jogo Portugal / Itália.---------------------------------------------------------------------- 

--------- Quero deixar aqui um simples aviso, porque não começamos bem para este 

evento importante, como diz o Professor José Vidal, e bem para o nosso Concelho, a 

promoção resumiu-se a uma informação sobre os serviços de transportes ou de 

autocarros entre os parques de estacionamento e o estádio. A promoção foi zero, a 

nível local, e, o que se vai fazendo a nível nacional, não é feito por nós.-------------------- 

--------- Se queremos efectivamente aproveitar este projecto, temos que ser muito 

mais activos na promoção, porque o que se fez foi muito pouco ou nada. ----------------- 

--------- É o primeiro desafio que eu deixo ao Senhor Presidente nesta matéria.---------- 

--------- Gostaria também que, depois nos dê uma perspectiva de quanto poderão ser 

os custos das obras que teremos que executar para a realização do Euro, entendo 

que não terá concerteza valores finais, mas tem concerteza valores previsionais, só  
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para que se esclareçam algumas dúvidas que por aqui correm, sendo certo que, 

como eu já disse, eu sou favorável a termos agarrado o Projecto do Euro.----------------- 

--------- Gostaria de me referir também à questão do quadro do pessoal dos serviços 

da nossa Câmara Municipal e dos nossos Serviços Municipais, ouvi dizer várias vezes 

durante um processo de campanha, que a nossa Câmara e os nossos Serviços 

tinham gente a mais, ouvi dizer isto várias vezes. ------------------------------------------------- 

--------- Pedia aqui ao Senhor Presidente da Assembleia e ao Senhor Presidente da 

Câmara, se fosse possível, que me fizessem chegar um quadro de pessoal por 

serviço ou departamento com custos ou vencimentos globais. Vi nas informações do 

Senhor Presidente da Câmara que fez esse levantamento. Gostaria de saber se já fez 

o levantamento do número de pessoas a mais em cada serviço e quanto é que elas 

custam à Câmara Municipal, e que me fizesse chegar esse dado se é que já o fez, 

porque concerteza se anunciou que temos gente a mais já fez esse levantamento.  

Gostaria  de saber se sempre  vai ou  não  criar  um  Quadro  de supra-numerários na 

Câmara Municipal, nós queremos saber efectivamente se temos gente a mais e em 

que serviços e o que pretendemos fazer com elas. Para mim penso que é 

fundamental essa questão. ------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Uma pequena nota sobre o site, eu compreendo que é difícil, mas tem que se 

trabalhar nisso porque é importante e continua tudo muito parado.---------------------------  

--------- Eu queria aqui lançar um desafio que é tentar ver se nos podiam fazer chegar 

estes documentos também em CD ou em versão informática, pois facilita a todos nós  

muito mais a vida.------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Iria terminar abordando esta questão dos Serviços Municipalizados e a 

contratação do Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Borralha, Senhor Jorge 

Mendes para os Serviços Municipalizados.---------------------------------------------------------- 

--------- Eu não estou de acordo com o que diz o meu colega, Professor António 

Martins, que é uma contratação política. As contratações políticas estão previstas na 

lei, e para ser uma contratação política há espaços próprios para isso, os assessores, 

os chefes de gabinete, até no próprio Conselho de Administração dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, esta contratação podia lá caber, mas é que 

não é uma contratação política, Senhor António Martins, eu compreendi o que o 

Senhor quis dizer.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- Mas eu vou aqui buscar a acta dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento do dia três de Dezembro, onde diz: “o Senhor Presidente do Conselho 

de Administração considerando a necessidade de avaliar o estado das pavimentações 

durante e após a intervenção dos Serviços Municipalizados, quer por acção directa, 

quer por recursos a adjudicação a outras empresas, considerando que dentro do 

quadro de pessoal dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento não há 

disponibilidade para que esta avaliação seja efectuada, não só por limitação de tempo 

disponível desse mesmo pessoal mas também pela isenção da avaliação que se 

pretende”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Foi neste pressuposto que se fez  um concurso limitado com três convites para 

a contratação do Senhor Presidente da Junta da Borralha, Senhor Jorge Mendes,  

para este serviço. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Eu não vou  questionar de forma nenhuma o Senhor Jorge Mendes ou as 

qualificações que tem para esse efeito. -------------------------------------------------------------- 

--------- Mas eu tenho que questionar duas ou três situações, que têm a ver com este 

tipo de concursos. E vou questionar porquê? Vou questionar porque a seguir vejo 

num Jornal Local um comunicado dos Serviços Municipalizados e se eu já achava mal 

e se o Partido Social Democrata já achava mal que em nome da transparência, e 

depois de tanto se falar em transparência, se tivesse avançado nesta contratação. 

Agora, o que não achamos mesmo nada bem é tentar depois camufla-la  com notícias 

que me parecem a mim verdadeiramente descabidas e com comunicados 

verdadeiramente descabidos. Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

produzem no Jornal Soberania do Povo da semana passada um comunicado em que 

se refere aos Boys do Nadais, é o título do comunicado. No ponto cinco do 

comunicado dos Serviços Municipalizados, diz o seguinte: “ O Jorge Mendes irá 

desempenhar em articulação com os serviços técnicos dos Serviços Municipalizados 

de Água e Saneamento, entre outros, o trabalho que tem vindo a ser realizado por 

duas empresas que em cerca de dois anos custaram mais de cento e quatro mil euros 

acrescidos de IVA à taxa de legal”. -------------------------------------------------------------------- 

--------- Quer dizer, entre outros serviços que o Senhor Jorge Mendes vai executar, vai 

também executar os serviços que estas duas empresas fizeram durante dois anos. 

Isto para mim parece-me que algo não está bem, porque  aquilo que eu vi no contrato 

de prestação de serviços e que está na acta dos Serviços Municipalizados de Água e  
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Saneamento é efectivamente para avaliar o estado das pavimentações, é este o 

objecto do contrato, e, aquilo que eu conheço do serviço destas empresas, são 

empresas que fazem serviços de fiscalização e gestão de qualidade de empreitadas 

na sua globalidade, em que terão que ser apresentados cadernos de encargos, em 

que terão que ser apresentados questões de qualificação. ------------------------------------- 

--------- Eu lanço aqui a minha questão que é exactamente a seguinte, dá-me a 

impressão que este serviço também foi analisado simplesmente pelo preço, é a 

primeira vez que eu vejo que o serviço de fiscalização tem como ponto único o preço, 

nunca consegui perceber isso, mas acredito que efectivamente o caderno de 

encargos é de tal forma restritivo que limita na qualificação das pessoas que 

concorrem ao serviço. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Por isso, para que eu fique esclarecido sobre estas dúvidas iria pedir também 

que me fizessem chegar à minha mão os cadernos de encargos que levaram ao 

concurso das tais duas empresas a que refere o Senhor Presidente dos Serviços 

Municipalizados e o caderno de encargos que foi feito para este concurso aonde foi 

admitido o Senhor Jorge Mendes. --------------------------------------------------------------------- 

--------- Gostaria depois que me fizessem chegar também as mesmas propostas, quer 

das duas empresas que concorrerem nos anos anteriores, quer das empresas que 

concorrerem com o Senhor Jorge Mendes.---------------------------------------------------------- 

--------- Gostaria também que me fizesse chegar a respectiva acta e a avaliação que 

foi feita para atribuição destes contratos. É importante eu saber, porque como eu acho 

que os âmbitos são diferentes e como o Senhor Presidente acha que não são, quem 

fez esta avaliação? Dentro dos próprios serviços, para mim é importante fazer esta 

avaliação e obviamente os contratos celebrados.-------------------------------------------------- 

--------- Senhor Presidente,  gostava que me fizesse chegar estes documentos e vou 

terminar com esta pergunta: Está o Senhor Presidente a pensar integrar os Serviços 

Municipalizados na Câmara Municipal? Está o Senhor Presidente a pensar acabar 

com os Serviços Municipalizados no Município de Águeda? Se não, está resolvido, se 

sim, quais são as suas intenções, como o pretende fazer e quais os prazos para 

isto?”----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------  Senhor Membro CARLOS ALBERTO BAPTISTA GUERRA:---------------------- 

--------- “Ouvi aqui com atenção as palavras proferidas pelo Presidente da Junta de 

Freguesia de Aguada de Cima, que lamentou que efectivamente a Câmara até agora  



 16 

 

não tivesse apresentado um Plano e disse textualmente que as Empresas, as 

Câmaras têm que ter Planos e Orçamentos credíveis, porque sem Plano não se 

consegue fazer nada, eu estou de acordo. ---------------------------------------------------------- 

--------- Agora, quando a Câmara Municipal, na actual vigência do Doutor Gil Nadais, 

resolve apresentar apenas o Plano em Abril, há razões mais que justificativas, porque 

mistificações de Planos e Orçamentos que o Senhor tem consciência que foram aqui 

apresentados ao longo destes anos todos, eram meramente fictícios. ---------------------- 

--------- E o Senhor tem o exemplo muito interessante, relativamente ao Plano e 

Orçamento apresentado para dois mil e cinco, em que objectivamente a Câmara 

Municipal deu um Plano de oito milhões de contos e os Serviços Municipalizados de 

Água e Saneamento têm dois milhões de contos e o Senhor sabe qual foi o grau de 

execução desse Plano? Sabe perfeitamente, se calhar é igual exactamente àqueles 

que o Senhor tem apresentado na sua Junta de Freguesia e que chega ao final e 

verifica distorções de quarenta por cento a cinquenta por cento e eu já vi Planos 

seus.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- Quero dizer-lhe que a Câmara apenas executou cinquenta por cento, mas o 

mais grave não é executar cinquenta por cento é que desses cinquenta por cento, em 

relação aos investimentos, realizou apenas trinta por cento.------------------------------------ 

--------- Era fácil para a Câmara que tomou posse, apresentar um Orçamento e Plano, 

bastava colocar lá no Plano e Orçamento exactamente os cinquenta por cento, que 

nunca se fizeram, e que constava do Plano anterior, isso era fácil. -------------------------- 

--------- Mas, acho que esta Câmara tem a obrigação de trabalhar de maneira diferente 

em relação às anteriores, e, nessa circunstância eu estou perfeitamente de acordo 

que o Plano tem que ser um Plano realista, um Plano perfeitamente exequível e não 

mistificações de Planos, que ao longo destes anos todos os Senhores apresentaram.- 

--------- O Senhor tem na Ordem de Trabalho, uma contracção de empréstimo para 

pagar seis ou sete obras que já foram executadas e que não foram pagas. Se o 

Senhor somar o custo dessas obras todas correspondem praticamente a um milhão e 

cem mil.  Sabe o que é um milhão e cem mil? É exactamente aquilo que as  Câmaras 

anteriores  têm feito, mais concretamente que fez a Câmara do seu Partido, que 

gastou um milhão e cem mil em termos de investimentos. E sabe quanto é que pagou 

com despesas de pessoal? Um milhão duzentos e cinquenta mil. Isto é ridículo mas é 

a pura da verdade.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--------- O Senhor também disse aqui que há Protocolos que estabeleceu com a 

Câmara Municipal e que ainda não recebeu o dinheiro. Mas o Senhor também 

apresentou aqui Protocolos, que foram aprovados nesta Câmara, para pagar facturas 

de obras que já tinha feito, quando o Senhor sabe que isso não corresponde 

minimamente às exigências normais de qualquer Protocolo. Mas o Senhor fez isso e 

sabe perfeitamente que isso foi aprovado numa Assembleia que se verificou na Junta 

de Freguesia de Valongo. O Senhor aí até disse que inclusivamente já tinha sido 

vários industriais da sua terra que tinham subsidiado a Junta de Freguesia e que 

agora era preciso pagar. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Eu quero-lhe dizer que, efectivamente, concordo que as Juntas de Freguesia 

estão com dificuldades e estão com dificuldades exactamente  por aquilo que tem 

acontecido no passado.-----------------------------------------------------------------------------------  

--------- O Senhor sabe qual é o prazo médio de recebimentos da Câmara Municipal? 

Sabe perfeitamente que em termos de investimentos que ronda os oito, nove, dez 

meses e há investimentos que andam aqui a propagar há um ano e meio, dois anos.-- 

--------- Portanto, a Câmara Municipal, se é uma Câmara responsável, tem que 

assumir esses compromissos e a Câmara entende perfeitamente que nestas 

circunstâncias tem que primeiro saber exactamente quais são as dívidas da Câmara 

Municipal, tem que saber perfeitamente quais são as receitas que espera obter e tem 

que apresentar um Plano e Orçamento realista, com uma distorção que seja dez, 

quinze,  vinte por cento, agora distorções de cinquenta por cento isso é inconcebível, 

isso foi sistematicamente aqui feito ao longo destes anos todos. Planos para brincar 

não, são Planos para executar e que de ano para ano cada Plano tem que ser 

refinado.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Agora, em relação ao Engenheiro Hilário, eu fiquei muito surpreendido com 

aquilo que disse, porque eu estava à espera que o Senhor viesse perguntar quantos 

contratos é que a Câmara tinha aprovado como prestador de serviços. O Senhor sabe 

perfeitamente que há muitos contratos de prestação de serviços, advogados, 

economistas, contabilistas, empresas de auditoria, mas o Senhor não perguntou isso 

porque não lhe interessava, perguntou apenas aquilo que lhe interessava em relação 

a uma pessoa que, por acaso, não é militante do Partido Socialista, é Presidente da 

Junta de Freguesia da Borralha, pelo Partido Socialista,  uma pessoa que tem dado 

muito à sua terra, e que na minha opinião é um excelente exemplo para todos os  
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Autarcas e pode crer que vai executar o serviço como poucos, em prol da Câmara, 

em prol dos Munícipes e em prol do Concelho.----------------------------------------------------- 

--------- O Senhor teve a coragem de pedir uma série de elementos aqui à Câmara 

Municipal, em relação aos contratos. O Senhor sabe o que pedimos ao longo de anos 

e que nunca nos foram facultados esses elementos. --------------------------------------------- 

--------- Este executivo vai cumprir exactamente com aquilo que o Senhor ou qualquer 

outro Membro desta Assembleia peça que o Executivo dará.”--------------------------------- 

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

--------- “Depois de ouvir a intervenção do Senhor Carlos Guerra, cabe-me dizer o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- O Senhor conhece algum Plano da Junta de Freguesia de Aguada de Cima? 

Sabe se esse Plano é executado ou não? ---------------------------------------------------------- 

--------- Para seu conhecimento os nossos Planos não são executados a cem por 

cento, são executados a cento e cinco por cento. ------------------------------------------------- 

--------- Para conhecimento de Vossa Excelência se fosse eu gerir a Câmara Municipal 

de Águeda, logo na semana a seguir tomava medidas. Não andava quatro meses 

para as tomar, porque para gerir qualquer organização é necessário agir de imediato.  

--------- Não é em andar a mudar as equipas todas, porque isso até nem no futebol 

resulta, que traz valor acrescentado para este Concelho. Para se gerir este Concelho 

é necessário tomar medidas que, na minha opinião, já deveriam ter sido tomadas.------ 

--------- Em Novembro sugeri ao Executivo que fosse pedido um financiamento. Mas 

precisei de esperar este tempo todo para que esta solução fosse encarada. Porque é 

que ele não foi pedido antes? Entretanto houve uma Assembleia e esse assunto não 

foi abordado. As medidas tomam-se assim. -------------------------------------------------------- 

--------- Os Bancos também se gerem com Planos e Orçamentos. Será que os Bancos 

também aprovam os seus Planos quatro meses após o início do ano? Concerteza que 

não. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- O Senhor quer dizer que é agora em Abril que vai apresentar um Plano 

realista? ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Os Planos devem ser ambiciosos, pois é assim que se constróem grandes 

Concelhos e devem ser empolados, porque têm que se abrir as rubricas, que podem 

ser ou não utilizadas.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A pólvora há muito tempo que foi descoberta não é agora que o vai ser.”-------- 
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--------- Não havendo mais inscritos no Período de Antes da Ordem do Dia, o Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra ao SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- “Há decisões que temos que tomar, que são decisões difíceis, que sabemos 

que vamos ser criticados de imediato, que vão dar páginas nos Jornais, que vamos 

ser atacados, como fomos com os Boys do Nadais, que veio trazer ao de cima o que 

de pior há na política.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Quando tomámos a decisão de contratar o Senhor Jorge Mendes sabíamos 

que íamos ser atacados. Mas, nós temos um objectivo para o Concelho, temos um 

objectivo para a Câmara Municipal e queremos prossegui-lo e precisamos de pessoas 

para isso. Nós nunca dissemos que não iríamos colocar ninguém na Câmara, 

dissemos que temos uma Câmara desequilibrada e irei chegar a este ponto mais 

tarde. Mas, nós precisamos de pessoal  para colocar nalguns lugares. --------------------- 

--------- Esta contratação que foi feita, daqui a dois anos, estamos convencidos que 

prestaremos contas, se foi boa os Senhores calarão mas nós falaremos, se foi má os 

Senhores falarão e nós teremos de dizer alguma coisa ou teremos de calar.-------------- 

--------- Mas, neste momento penso que é altura de encerrarmos e passarmos para o 

ponto seguinte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Quanto ao Engenheiro José Oliveira, na realidade eu acho que ele tem toda a 

razão, só não disse uma coisa, o problema disto é a falta de dinheiro. Se nós 

tivéssemos dinheiro pagávamos os protocolos, pagávamos aos fornecedores, 

pagávamos às colectividades, pagávamos a toda a gente e estava resolvido. O 

problemas é que nós temos que esticar o dinheiro e tentar chegar a todos e é isso 

que não chega.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Senhor também tem toda a razão acerca de um plano de pagamentos, mas 

eu não quero dar-lhe um plano de pagamentos, que depois tenha que falhar, e eu não 

quero que o Senhor me chame mentiroso. ---------------------------------------------------------- 

--------- Quando nós assumimos os compromissos é para cumprir e quando os 

passamos ao papel então é religioso. Por isso é que vamos tentando fazer aquilo que 

é dividir o mal pelas aldeias.----------------------------------------------------------------------------- 

--------- Dar algum à sua Junta, a outras Juntas de Freguesia, a empreiteiros, a 

fornecedores e vamos tentando gerir as coisas, é assim que estamos a fazer.  

 



 20 

 

Obviamente que não gostamos disto. Nós queremos ter as coisas claras mas não nos 

é possível neste momento.------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Quanto à falta de experiência da nossa equipa, que eu me lembre de todos 

aqueles que concorreram nos últimos trinta anos, o único que tem mais experiência 

de cargos autárquicos e executivos até sou eu. Portanto, aí somos a equipa mais 

experiente, porque os outros estarão, nos últimos trinta anos, e não vamos também 

relevar a experiência a mais do que isso, em igualdade de circunstâncias.---------------- 

--------- Sobre a situação do campo de futebol da LAAC e isto leva-me para os 

arrelvamentos todos que foram feitos, eu vi  num Jornal, onde vinha já o arrelvamento 

de um campo feito pela Autarquia e um Protocolo feito pela Câmara  de Sever do 

Vouga, em que foi buscar sessenta ou setenta por cento ao Governo Central. O 

problema é que nós não fomos buscar um euro sequer ao Governo Central para fazer 

este tipo de obras, ou seja, ao pagá-los todos pelo orçamento próprio temos imensas 

dificuldades, porque com o dinheiro de um nós podíamos ter pago três e aqui é que 

está a diferença. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O que eu dizia anteriormente, quando estava em campanha e antes disso, era 

que a Câmara de Águeda era governada em Lisboa. E eu tenho ido algumas vezes 

para Lisboa, coisas que não se vêm neste momento porque a dificuldade que nós 

temos aqui em Águeda é a dificuldade  que está no Governo, mas estamos a preparar 

o caminho, estamos a tentar abrir algumas portas e vamos atravessar aqui um ano 

muito difícil. Não vale a pena dizer que isto vai ser um mar de rosas e que vamos ter 

dinheiro para toda a gente, porque não vai ser assim, vamos ser realistas. --------------- 

--------- Era fácil eu apresentar um Orçamento, mas porquê? Eu vou pagar sobretudo 

dívidas do ano anterior, eu vou ter de lançar as perspectivas de futuro e já estão a ser 

lançadas algumas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Eu não posso concordar com o Engenheiro Hilário Santos quando ele diz que 

nós só estamos a fazer show off  com a realização de algumas reuniões, porque eu 

acho que já se fez mais nestes três meses do que em alguns anos atrás. ----------------- 

--------- Nós quando dizemos que vamos adquirir e fazemos um concurso público  

internacional para adquirir uma ceifeira para a Pateira, não fazemos só isto  e ficamos 

à espera de ter o dinheiro no orçamento da Câmara. Nós fizemos uma candidatura 

que foi apresentada na CCDR, está lá, entrou logo, nós não conseguimos governar a 

Câmara só com o dinheiro da Câmara. Se nós estivermos aqui sentados, é muito fácil  
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quando chega o cheque despachar ou mandar um ofício para uma entidade, isto é 

facílimo de gerir uma Câmara, mas uma Câmara não se pode gerir assim, por isso eu 

concordo consigo que nós estamos mal. E nós precisamos de todos. Eu hoje fui para 

Lisboa, não é para me vangloriar, antes das sete horas da manhã, fiz quatro reuniões, 

podia ter feito só uma, mas fiz quatro. É preciso ir à procura das coisas. ------------------ 

--------- Também, quando se  refere ao campo de futebol, nós teremos oportunidade 

de mostrar as contas, o que é que estamos a gastar, e tirando duas intervenções que 

vão ser feitas e que o campo precisa, que são dois alcatroamentos, que são a factura 

pesada da intervenção que estamos a fazer no Estádio Municipal, nós iremos 

apresentar as contas disso e seremos  claros quanto ao que se gastou com esta 

intervenção. Mas, vocês vão todos estar de acordo comigo, que é necessário fazer 

aquele bocado de alcatrão que falta quem chega ao Estádio e o parque de 

estacionamento junto aos campos de treinos, porque serve os campos de treinos e 

serve também uma unidade hoteleira que lá está, a que nós temos também que dar 

condições para que ela trabalhe, porque é um cartão de visita do nosso Concelho e 

que temos de dar condições aos empreendedores de Águeda. Por isso, não existe o 

show off  das reuniões, de chamar aqui e encher esta sala, com os donos dos 

terrenos da zona industrial da Giesteira, por exemplo, que é onde nós queremos 

começar, porque é mais fácil. Mas, como também já tivemos oportunidade de falar, 

vamos avançar para outras, mas são apenas três meses e meio, ainda não são 

quatro meses de mandato, dêem-nos um bocadinho de espaço, isto não tem sido 

fácil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Isto é aquilo que se vê, mas estão a ser feitas mudanças internas bastante 

grandes, e vão ser feitas, porque nós também aí queremos dar o salto, e o salto é 

tecnológico, o salto aí é para nós estarmos lá à frente, nós queremos ter uma Câmara 

de primeira, estamos apostados nisso e vamos lutar por isso.--------------------------------- 

--------- Quanto à carta educativa que falou aqui o Senhor Doutor José  Marques Vidal, 

nós gostaríamos de ter encontrado uma carta educativa já perfeitamente enquadrada 

e que nos permitisse dizer esta escola é para abrir, é para manter, esta é para fechar 

e qual é o plano de investimentos que vamos fazer no parque escolar. Mas, nós não 

encontrámos nada disto. E tal como disse anteriormente, três meses são três meses, 

não dá para tudo, mas já temos os passos lançados para avançarmos com isto e  
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temos algumas medidas que irão ser implementadas e vamos ter uma ideia clara do 

que é que queremos para as Escolas Primárias do Concelho, não me peçam isto já.--- 

--------- No início do próximo ano lectivo, se nós não tivermos a carta educativa 

completa,  teremos ideias para onde é que vamos, o que é que vai ser a educação no 

primeiro ciclo do ensino básico. Já pedimos onde é que estão as crianças com menos 

de seis anos, temos que fazer uma perspectiva de futuro. Não vamos fazer escolas 

para encerrar no ano seguinte.-------------------------------------------------------------------------- 

--------- Nós temos que fazer investimentos estruturados. É assim que nós queremos 

trabalhar, na educação e noutras áreas, por isso algumas coisas não têm saído,  vão 

demorar, porque nós não queremos tomar esta medida, depois a outra, uma para ali, 

outra para acolá e não nos entendermos.------------------------------------------------------------ 

--------- Também permitia-me discordar do Engenheiro Hilário Santos, quando diz que 

a autonomia das Juntas dependiam das Câmaras, obviamente que não, são 

autónomas, jurídica e financeiramente,  agora precisam do apoio da Câmara, pois 

com o apoio da Câmara desenvolvem um trabalho muito mais profícuo, aí estamos de 

acordo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Nós iremos fazer um esforço no sentido de tentar que a acção das Juntas de 

Freguesia seja profícuo, porque nós estamos todos no mesmo barco, vamos tentar 

gerir as coisas o melhor possível.---------------------------------------------------------------------- 

--------- Sobre o jogo  Portugal / Itália em promoção, este jogo surgiu um pouco em 

cima da hora, se foi concretizada a sua realização em Águeda aqui em cima da hora, 

podemos dizê-lo que serviu para testarmos a segurança e como é que iria estar a  

segurança, tendo em vista os Jogos do Europeu. Posso dizer também que 

gostaríamos hoje de entregar aqui os bilhetes que tínhamos pensado distribuir pelos 

Membros da Assembleia mas a Federação não nos fez chegar inclusivamente esses 

bilhetes e nós estamos a um dia útil do jogo. Toda a promoção era da 

responsabilidade da Federação Portuguesa de Futebol. Eles pediram-nos 

inclusivamente a colaboração para algumas coisas, para o que nós nos 

disponibilizámos e dissemos que sim, mas que não chegaram a ser efectivadas 

porque não nos fizeram chegar o material para isso.--------------------------------------------- 

--------- Quanto ao pessoal, nós já começámos a ter uma abordagem diferente daquilo 

que é normal. Estamos a dar oportunidade às pessoas para poderem escolher outras 

carreiras e outras ocupações dentro da Câmara. Há necessidades de alguns sectores  
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de terem pessoas formadas e que apoiaremos nessa formação e ter pessoas que vão 

trabalhar para áreas específicas da Câmara, em que a Câmara não responde 

convenientemente, o que estamos a fazer é dar oportunidade às pessoas de se 

reconverterem, isso está a ser feito com dois ou três exemplos, mas iremos 

incrementar isso, é o nosso objectivo. ---------------------------------------------------------------- 

--------- Nós queremos dar possibilidades às pessoas de serem úteis, de mostrarem 

que têm capacidades para outras coisas, de se valorizarem, de porem outras 

capacidades ao serviço do  Concelho. Obviamente que continuo a dizer que a 

Câmara tem pessoas a mais. Não vamos entrar numa política de contratação para o 

lugar A ou o lugar B que está  a nascer,  mas vamos dar oportunidade de mudar 

pessoas. Isto está a acontecer neste momento na Câmara e vai ser uma política que 

nós iremos incrementar. Vamos dar possibilidades às pessoas de criar novas 

competências e desempenhar outras funções aqui na Autarquia. ---------------------------- 

--------- O Quadro de supra-numerários eu não o conheço nas Câmaras, penso que 

não está previsto na legislação. Mas isto está tudo a mudar, pode ser que surja, mas 

não é uma situação que me preocupe neste momento. Nós temos, por exemplo, uma 

biblioteca que irá precisar de quadros, e isto ainda não foi lançado cá dentro, vamos 

aproveitar e lançar as pessoas, quem quer trabalhar neste equipamento, é uma 

valorização, damos a formação, aos que querem vamos começar a preparar essas 

pessoas para desempenhar lá funções, é isto que nós queremos fazer, dar 

oportunidade às pessoas de se valorizarem, de se enriquecerem, de colaborarem 

num projecto para o Concelho.-------------------------------------------------------------------------- 

--------- Quanto ao site, já não demorará muito, não demorará mais três meses, penso 

que dentro de pouco tempo o teremos reestruturado. -------------------------------------------- 

--------- Quanto à documentação em formato electrónico, fico muito contente com essa 

solicitação, vai de encontro àquilo que nós desejamos, que é de cada vez mais 

aproximarmos as pessoas dessa forma de comunicação e fazer chegar essa 

documentação a todos, porque isto tem custos muito grandes para a Autarquia e 

podemos reduzir brutalmente e isso é um factor importante.----------------------------------- 

--------- Quanto aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento é efectivamente 

um objectivo deste Executivo fazer a sua integração na Câmara. É um assunto que 

pensamos trazer aqui na próxima Assembleia Municipal para ser discutido e colocado 

à vossa consideração. Nós temos razões de ordem funcional, temos razões de ordem  
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económica e temos também a experiência de outras Autarquias que fizeram o mesmo 

com resultados muito mais satisfatórios, muito mais compensadores para o Concelho, 

estamos apostados nisso.”------------------------------------------------------------------------------- 

------- O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal colocou à consideração da 

Assembleia a possibilidade de aprovar a Acta desta Sessão em Minuta, porque há 

assuntos importantes na Ordem do Dia que necessitarão dessa aprovação.--------------

--------- Colocada a votação a proposta de se aprovar a Acta em Minuta,  verificou-se 

que mesma foi aprovada  por unanimidade.-------------------------------------------------------- 

---------------------------------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.---------------------------------------------- 

--------- UM – Acta – Discussão e aprovação da Acta da Sessão de vinte e nove de 

Dezembro de dois mil e cinco; -------------------------------------------------------------------------- 

--------- Não havendo inscrições para intervir acerca deste assunto, o Senhor 

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

unanimidade, deliberou aprovar a Acta referente à Sessão da Assembleia Municipal 

de vinte e nove de Dezembro de dois mil e cinco.------------------------------------------------- 

--------- DOIS - 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;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Não havendo nenhum pedido de esclarecimento acerca deste assunto, o 

Senhor Presidente da Mesa da Assembleia passou para o ponto seguinte da Ordem 

do Dia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- TRÊS -   Ratificação de Deliberação da Câmara Municipal para Atribuição 

de Medalha de Ouro da Cidade, à Sociedade Musical Alvarense, nos termos do 

artigo 4º do Regulamento dos Galardões Municipais de Águeda;-----------------------------  

--------- Não havendo inscrições para intervir acerca deste assunto, o Senhor 

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

unanimidade, deliberou aprovar a ratificação da deliberação da Câmara Municipal 

para atribuição de Medalha de Ouro da Cidade, à Sociedade Musical Alvarense.-------- 
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--------- QUATRO – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de 

Alteração, em Regime Procedimental Simplificado, do Regulamento do Plano 

Director Municipal;---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A propósito deste ponto da Ordem do Dia foram feitas as seguintes 

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

--------- SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL-----------------------------------

--------- “Aquilo que se propõe aqui basicamente é o seguinte, aliás, esta é uma 

primeira proposta de uma outra que também foi deliberada na mesma reunião de 

Câmara mas que tem de ir a consulta pública.------------------------------------------------------

--------- O caso que temos aqui hoje é a tentativa de começar a resolver alguns 

problemas que têm as empresas industriais do Concelho de Águeda e isto prende-se 

com o Plano Director Municipal.------------------------------------------------------------------------

--------- O Plano Director Municipal de Águeda remete para uma portaria entretanto 

revogada por uma outra, que obriga a que as áreas para estacionamento sejam 

incomportáveis, face ao tecido empresarial que temos e às dimensões das empresas 

que temos. O que é que estamos aqui a propor? É que não seja considerada essa 

portaria, mas sim a uma ocupação mínima ter algumas condições, de forma a darmos 

possibilidades às empresas que existem e que estão no nosso meio, condições para 

se legalizarem, porque um elevado número de empresas do Concelho não têm as 

suas instalações legalizadas e por isso este é um primeiro passo. Iremos dar outro a 

seguir, que cuja proposta vai para inquérito público. Mas este prende-se 

concretamente com os estacionamentos, diminuir a área necessária para estacionar, 

dar condições às empresas para que possam trabalhar, para que possam ter as 

instalações legalizadas com menos estacionamentos privativos do que aquelas que 

estão na Portaria, a que fazia referência o Plano Director Municipal.-------------------------

--------- Há aqui uma segunda alteração que tem a ver com o facto de termos 

actividade comercial nas zonas industriais. Numa deliberação recente da CCDR, foi 

dito que o Plano Director Municipal de Águeda não prevê comércio. Não concordamos 

com esta situação, mas o que a CCDR diz faz Lei e inviabiliza alguns investimentos, 

inviabiliza algumas instalações.-------------------------------------------------------------------------

--------- Imaginemos por exemplo que num armazém de qualquer empresa do nosso 

Concelho, há uma loja que se pretender legalizar-se não tem essa possibilidade.-------

--------- Portanto, aquilo que nós queremos é tão simples como isto, uma pequena  



 26 

 

alteração para dizer que nas zonas industriais de Águeda há também a possibilidade 

de serem feitas e realizadas actividades comerciais.”--------------------------------------------

--------- Senhor Membro JOAQUIM JORGE DA SILVA PINTO:----------------------------- --

--------- “Segundo percebi estas propostas de alteração, destinam-se a permitir a 

legalização de muitas industrias, o que irá permitir que avancem com processos de 

certificação de qualidade.---------------------------------------------------------------------------------

--------- Esta impossibilidade de legalização resulta do não cumprimento da Lei por 

essas empresas.--------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Esta impossibilidade de legalização e da obtenção da certificação de 

qualidade, está a criar grandes incómodos e prejuízos, num mercado cada vez mais 

exigente, com regulamentos cada vez mais rigorosos.-------------------------------------------

--------- Felicito a Câmara Municipal, por acompanhar as dificuldades dos nossos 

empresários. Felicito a Câmara Municipal, pela apresentação destas propostas de 

alteração do Plano Director Municipal, que visam tentar resolver essas dificuldades 

claramente, este executivo está atento e dinâmico, apresentando iniciativas que 

pretendem remendar o laxismo e os erros do passado. Ainda bem que o Executivo 

mudou.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Estas medidas, parecem-me no entanto insuficientes e incapazes de resolver 

todos os problemas existentes. Entendo que devem ser dados outros passos, com a 

participação dos empresários, das suas associações e da Câmara Municipal.------------ 

--------- Dar aspirinas a um doente, pode não ser grande mal, mas pode esconder 

sintomas, que a não serem enfrentados podem causar danos irreparáveis. Tentar 

enganar a Lei, pode criar a morte definitiva das empresas.-------------------------------------

--------- Também é proposta de alteração do Plano Director Municipal, a instalação, 

sem qualquer condicionante, do comércio, nas áreas industriais. Discordo desta 

alteração, que pode criar situações perversas e que não são, ao contrário do que se 

afirma pretender, benéficas para a Indústria, nem para o Comércio.-------------------------

--------- Excelentíssimos Senhores----------------------------------------------------------------------

--------- A primeira razão anunciada, oficialmente, para alterar o Regulamento do Plano 

Director Municipal, prende-se com a necessidade de o actualizar em função de Leis 

entretanto alteradas ou revogadas, como as que resultam do Decreto-Lei trezentos e 

dez, dois mil e três – do número seis do artigo sessenta e quatro da Lei cento e 

sessenta e nove, barra, noventa e nove – da Lei cinco-A, barra, dois mil e dois, de  
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onze de Janeiro de dois mil e dois.---------------------------------------------------------------------

--------- ACTUALIZAR O REGULAMENTO EM FUNÇÃO DAS NOVAS LEIS, PARECE-

NOS CERTO E INDISCUTIVEL.------------------------------------------------------------------------

--------- Pretende-se também actualizar as normas decorrentes da Portaria mil cento e 

trinta e seis, barra, dois mil e um, de vinte e cinco de Setembro, com excepção dos 

casos definidos no número onze do artigo em vigor, e das situações onde 

comprovadamente, face à consolidação do tecido urbano, não seja possível a 

aplicação daquela Portaria.------------------------------------------------------------------------------

--------- Esta pretensão parece-me fundamental para tentar resolver os problemas com 

que enfrentam muitos dos nossos industriais.-------------------------------------------------------

--------- Por e para quê esta proposta de alteração?-----------------------------------------------

--------- a) Porque a Lei obriga a que nas Unidades Industriais seja considerado um 

espaço aberto para carros ligeiros, com a indicação de um lugar por cada duzentos 

metros quadrados da área coberta bruta e de um lugar para pesados por cada mil 

metros quadrados de área coberta bruta.------------------------------------------------------------

--------- b) Na legalização dos estabelecimentos industriais, cujas instalações já se 

encontravam totalmente construídas à data da entrada em vigor do Plano Director 

Municipal, e desde que a área do lote/parcela, não permita a instalação de 

estacionamento de ligeiros de acordo com os parâmetros definidos no parágrafo 

anterior, dispensar-se-á o cumprimento dos mesmos, com a excepção do 

estacionamento de pesados, os quais poderão ser efectuados em local, adequado, no 

interior das instalações edificadas, quando não viável no espaço não coberto:-----------

--------- PRIMEIRA QUESTÃO ou QUESTÃO PRÉVIA-------------------------------------------

--------- O Plano Director Municipal é um documento orientado e vinculativo que 

resultou de ampla discussão de técnicos e de cidadãos responsáveis, que atenderam 

a múltiplas e variadas Leis e circunstâncias para a sua elaboração, não é um 

documento qualquer.---------------------------------------------------------------------------------------

---------Nomeadamente criaram e definiram vários espaços, com as respectivas 

regras: Espaços Urbanos – Espaços Urbanizáveis – Espaços Culturais – Espaços 

Industriais  - Espaços Agrícolas – Espaços Florestais – Espaços Canais – tendo 

sempre em linha de conta a existência da Reserva Agrícola Nacional – da Reserva 

Ecológica e de outros condicionantes.----------------------------------------------------------------

--------- Teremos nós, nestas circunstâncias, capacidade ou legitimidade para alterar o  
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Plano Director Municipal?---------------------------------------------------------------------------------

--------- Pode o Regulamento do Plano Director Municipal consagrar excepções à Lei, 

susceptíveis de conflituar com a Lei geral?----------------------------------------------------------

--------- SEGUNDA QUESTÃO – Qual é a data da entrada em vigor do Plano Director 

Municipal de Águeda?-------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quantas e quais as empresas industriais do Concelho, que estão 

impossibilitadas de cumprir a Lei e portanto de ser legalizadas e abrangidas por esta 

disposição?---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- E não podendo ser legalizadas, quais e quantas correm o risco de serem 

encerradas?--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Que deve a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal fazer perante esta 

difícil realidade?---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A minha resposta é – TENTAR RESOLVER – com realismo, com verdade, 

sem truques.-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- É certo que a condescendência da Câmara e dos fiscais permitiu a teimosia e 

o incumprimento da Lei. Por vezes é difícil dizer não. Dizer não,  não dá votos. Agora 

temos estas dificuldades para resolver.---------------------------------------------------------------

--------- Mas, que fazer? Matar ou apoiar essas unidades industriais que tanta falta 

fazem à economia e ao equilíbrio social do Concelho?-------------------------------------------

--------- Que fazer em relação a empresas que não têm espaço, que lhes permita 

cumprir a Lei?------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ponto um – Aprovar estas alterações.------------------------------------------------------- 

--------- Ponto dois – Criar uma sede de transportes colectivos, verdadeiramente 

eficaz, com horários adequados, que facilitaria a deslocação de empresários, 

funcionários, clientes e fornecedores.-----------------------------------------------------------------

--------- Ponto três – Criar orlas de estacionamento próximo das empresas com 

investimento personalizado, que sendo propriedade das unidades industriais, 

resolveriam grande parte do estacionamento de ligeiros e pesados.-------------------------

---------  Chamo a atenção que a alteração da Lei, agora proposta, não resolve o 

problema do estacionamento dos pesados, pois há dezenas de empresas que não 

tem a capacidade para estacionar os pesados dentro da área coberta.---------------------

--------- A aprovação destas alterações ou propostas pela Câmara apenas resolvem, a 

curto prazo, algumas dificuldades das empresas já existentes, no que respeita ao  
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parâmetro do estacionamento.--------------------------------------------------------------------------

--------- São necessários outros passos, outras medidas de fundo, mais eficazes para 

apoiar, para evitar problemas e para fixar os nossos industriais.------------------------------

--------- Primeiro – Que se crie, o mais rapidamente possível uma zona industrial para 

as classes um e dois, as previsivelmente mais poluentes, devidamente infra-

estruturadas e planificadas, sem preços especulativos, e que se dê preferencia aos 

industriais, cujas empresas não tenham a possibilidade física de cumprir as 

exigências de Lei. A criação de uma zona industrial deste tipo não é uma utopia. É 

uma exigência, é uma urgência, é uma prioridade.------------------------------------------------

--------- Segundo – Que se delimitem os limites e os horizontes dos espaços industriais 

existentes, para aquilatar onde terminam os cinquenta ou os trinta metros de distância 

em relação a habitações.---------------------------------------------------------------------------------

--------- Terceiro – Que na ampliação das actuais empresas ou na criação de novas 

unidades, se cumpra com rigor, sem cedência, sem excepções, sem compadrios – 

que mais tarde se voltarão contra os interesses dos industriais – o que está 

consignado na Lei.------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quarto – Que se dificulte a instalação de empresas industriais ou comerciais, 

nos edifícios abandonados ou encerrados por não cumprirem a Lei.-------------------------

--------- Quinto – Que se tenha em linha de conta nas aprovações de unidades 

industriais, a diferença entre estabelecimentos de classe um – dois – três – quatro, e 

o grau de poluição de cada um.-------------------------------------------------------------------------

--------- Finalmente – a alteração que prevê, sem qualquer condicionante a existência 

de comércio, nas áreas industriais parece-me perigosa, pois pode alterar os 

objectivos da criação das zonas industriais.---------------------------------------------------------

--------- Devo começar por afirmar que estranho alguns dos considerandos que 

justificam a existência do comércio em zonas industriais. O defeito será  meu.-----------

--------- Quando me refiro a zonas industriais, que visem a atrair e afixar industrias 

produtoras de riqueza, criadoras de emprego, de equilíbrio social, admito a 

intervenção da Autarquia, apoiando infra-estruturas, as mais diversas, e a evitar a 

especulação dos terrenos.--------------------------------------------------------------------------------

--------- A primazia é para estabelecimentos Industriais, de grande e médias 

dimensões. Não estou a admitir que nestas áreas, em vez de indústrias se implantem 

quatro ou cinco grandes superfícies comerciais.--------------------------------------------------- 
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--------- Qual a percentagem de ocupação para a zona industrial ou industriais?---------- 

Qual a percentagem e a dimensão de estabelecimentos comerciais nessa zona?------- 

--------- Corríamos o risco ao não acautelar estas percentagens e estas condicionantes 

de uma zona industrial passar a ser uma zona comercial com alguma industria.--------- 

--------- E que comércio? Uma livraria? Uma farmácia?-------------------------------------------

--------- E que Serviços? Uma discoteca? Um centro de massagens? Uma igreja? Um 

posto médico? Uma agência bancária? Um centro de dia? Um infantário? Um mini-

mercado? Comércio e Serviços, em nome dos trabalhadores.---------------------------------

--------- Tudo isso, em vez de estabelecimentos industriais para os trabalhadores, 

trabalharem e com os empresários produzirem riqueza. Desculpem, mas não estou de 

acordo com o número dois do artigo décimo primeiro, e por isso possivelmente votarei 

contra.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Membro HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS: ---------------- -

--------- “Senhor Presidente, não estávamos para vir intervir neste ponto mas temos 

que o fazer, porque temos alguns entendimentos diferentes dos que o Doutor Silva 

Pinto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Há muitas coisas do que diz que nós concordamos, mas há três ou quatro 

ideias que, do meu ponto de vista,  não concordamos, ou, não concordo.------------------

--------- A primeira, tem a ver quando se refere às questões da certificação da 

qualidade das empresas que eventualmente não podem obter os seus certificados de 

qualidade, pela questão do licenciamento das próprias empresas. Isto não se passa 

neste momento, não é uma condição sine qua non para se obter o certificado de 

qualidade. Ainda bem para as empresas de Águeda, porque senão grande parte delas 

concerteza não seriam certificadas. Portanto, neste momento essa questão não se 

põe em termos práticos, que eu conheça não deverão haver empresas neste 

momento que não tenham os seus certificados de qualidade aprovados por falta do 

licenciamento. Há outras questões que têm a ver com projectos / candidaturas aos 

diversos projectos existentes, e aí  sim, a questão complica de outra maneira.----------- 

--------- É evidente que o Partido Social Democrata concorda com isto. Foram as 

nossas Câmaras que abriram o processo de Revisão do Plano Director Municipal. 

Nós consideramos que é importantíssimo. É importantíssimo que este processo não 

pare. Nós não nos podemos esquecer que quando foi feito o Plano Director Municipal, 

foi feito à pressão, muitas das empresas a que nós hoje nos referimos já existiam  



 31 

 

antes de haver Plano Director Municipal, antes de haver sequer estas Leis, só que na 

altura foi-nos vendida uma ideia de que a Câmara que não tivesse o Plano Director 

Municipal aprovado não se poderia candidatar aos projectos dos Fundos 

Comunitários e então há que aprovar um Plano Director Municipal qualquer. Estou a 

recordar-me de uma lugar, na Freguesia da Borralha, que até nem consta no Plano 

Director Municipal e há muitos erros no nosso Plano Director Municipal.------------------- 

--------- Por isso, nós abrimos um processo, que é muito importante que o Senhor 

Presidente continue com ele e sei que está a continuar, de revisão global do Plano 

Director Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Foram feitas diversas sessões em todas as Freguesias. O processo está em 

aberto, está a correr e todas estas alterações para nós são importantes. Eu penso 

que compreendi o receio que o Doutor Silva Pinto aqui lançou, pelas questões do 

comércio nas áreas industriais. Hoje em dia as zonas industriais já se confundem um 

bocado com as zonas empresariais e esta questão do comércio existe na prática nas 

nossas empresas, em quase todas. Cada vez mais as empresas industriais têm que 

ser também empresas comerciais, porque têm que se adaptar às novas realidades. ---

--------- Mas aonde é que isto se pode pôr? Isto pode-se pôr na questão das médias e 

grandes superfícies. Vamos ser claros, para isso existem Comissões Municipais de 

Licenciamento Comercial. Essas Comissões, neste caso a de Águeda, penso eu que 

integra o Senhor Presidente da Câmara, o Senhor Presidente da Assembleia, a 

ACOAG, a Direcção Regional de Economia e a Associação dos Consumidores e têm 

poder de veto, segundo sei. Portanto, esses receios estão automaticamente 

dissipados porque nós, em termos do Concelho, podemos defender os nossos 

interesses.----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, não vamos querer que as Leis protejam aquilo que se calhar muitas 

vezes não queremos. Temos uma coisa boa, a Lei está aberta, o que nos é proposto 

é uma Lei aberta, permite que as empresas se possam adaptar e permite, acima de 

tudo, que  os tais espaços industriais, que não têm que ser espaços industriais, 

possam ser espaços empresariais. Que haja também uma política de serviços que 

muitas vezes nos falta lá e que muitas vezes tem dificuldade de se licenciar lá porque 

para as médias e grandes superfícies o problema está resolvido, porque temos uma 

comissão local que tem poder de veto.--------------------------------------------------------------- 

--------- Se nós todos votámos num Presidente de Câmara, num Presidente de  uma  
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Assembleia, se os comerciantes votaram num Presidente de uma Associação 

Comercial, se há uma Associação de Consumidores, então, nós temos garantido o 

poder de veto numa situação destas se não a quisermos.---------------------------------------

--------- Agora, é preciso é que nós depois analisemos se queremos ou não esses 

grandes espaços, qual a nossa política nessa matéria.------------------------------------------

--------- Mas, não é por via da Lei que devemos impedir esse facto e esse facto deve 

ser discutido, amplamente discutido por nós, para sabermos se é importante ou não 

para Águeda estes espaços, no caso de se vir a pôr. Já se pôs a situação que o 

Senhor Presidente referiu e que foi liminarmente chumbada porque a Lei não o previa, 

mas também ainda não sei, nem sequer foi aberta essa discussão, essa caixa de 

pandora  no Concelho de Águeda, se queremos ou não esses grandes espaços no 

concelho de Águeda, se são ou não importantes. Isso é que  é importante discutir, 

não contar por via de Lei.---------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, nessa matéria, se me perdoa, Senhor Doutor, não estamos a favor 

dessa matéria, estamos a favor que se discuta esses grandes espaços, que se 

discuta os projectos em si, mas que deixem a Lei aberta, porque o concelho de 

Águeda precisa muito das empresas e destas alterações.”-------------------------------------

--------- SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:------------------------------ ----

--------- “Para esclarecimento do Doutor Pinto, nós não estamos a violar a Lei, nós 

estamos a alterar uma norma do regulamento do Plano Director Municipal e tal como 

foi feito de uma forma agora propomos outra, que no entendimento da Câmara serve 

melhor os interesses do Concelho.---------------------------------------------------------------------

--------- Todos nós gostaríamos de viver numa zona em que estivesse tudo planificado, 

em que o comércio estivesse aqui, a industria estivesse ali, a habitação estivesse ali, 

mas nós temos exemplos, isto é muito complicado. A única cidade, que eu conheço 

que foi desenhada a régua e esquadro pelos planeadores, que todos conhecem, que 

é Brasília, deixou de funcionar como os planeadores decidiram e estavam no vácuo.-- 

--------- Uma coisa é a concepção teórica que fazemos, depois é a realidade que vai 

evoluindo. E nós temos de ter instrumentos que respondam à realidade; temos de 

estar aptos para aceitar os investimentos que querem vir até nós, e depois, 

obviamente, que ter outros mecanismos que possamos dizer “este não aquele sim” e 

isso está previsto na Lei.----------------------------------------------------------------------------------

--------- Nós temos é que, no Plano Director Municipal, consignar essa abertura e  
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penso que é isso que nós estamos aqui a propor.------------------------------------------------ 

--------- Para não termos mais uma interpretação apertada, para depois querermos 

legalizar uma empresa que já lá está, há não sei quantos anos, e que agora não 

produz só mas também comercializa e aquela parte não pode ser legalizada e então 

não tem a licença de utilização.-------------------------------------------------------------------------

--------- Isto é que não pode, na nossa perspectiva, acontecer.---------------------------------

--------- Nós temos de ter abertura para analisar os investimentos que querem vir para 

o Concelho e dar-lhes condições para que se instalem entre nós.----------------------------

--------- Obviamente que a Revisão do Plano Director Municipal é para avançar e 

queremos que ela avance com rapidez, só que não é possível ter uma revisão do 

Plano Director Municipal face à complexidade que é este instrumento, tão 

rapidamente como nós desejaríamos.-----------------------------------------------------------------

--------- Então, é mais fácil resolvermos já este problema para dar resposta a algumas 

empresas, que como disse, não é uma situação imperativa na área da qualidade, mas 

devia ser, porque está ali a faltar um critério de qualidade que era também as 

instalações legalizadas. Mas, é no acesso a fundos, no acesso a financiamento 

comunitário, no acesso a subsídios que aparecem os problemas  ou mais do que isso, 

na sua legalização para fazerem operações financeiros que não podem fazer. Isto é 

uma forma de apoiarmos as empresas, para que possam caminhar mais e irem mais 

à frente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Por isso, é que apresentamos aqui este pedido de alteração.”-----------------------

--------- Não havendo qualquer outra inscrição para intervir acerca deste assunto, o 

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

que a Assembleia, por maioria, com um uma abstenção do Senhor Membro Joaquim 

Jorge Silva Pinto, deliberou aprovar  a proposta da Câmara Municipal de Alteração, 

em Regime Procedimental Simplificado, do Regulamento do Plano Director 

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

--------- CINCO – Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de 

Desafectação de Caminho do Domínio Público – Sito em Catraia de Assequins – 

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

--------- Relativamente ao ponto cinco da Ordem do Dia foram feitas as seguintes 

intervenções: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--------- SENHOR PRESIDENDA DA CÂMARA MUNICIPAL:----------------------------------

--------- “Continuamos na área das empresas. É, mais uma vez uma situação que em 

termos de Planeamento, há um caminho, que já é utilizado há bastantes anos mas 

que no planeamento foi feito pela Autarquia, não é necessário para aquela zona, e por 

outro lado, há duas empresas, sobretudo uma, que têm as suas construções à 

extrema e precisa de legalizar as suas instalações.-----------------------------------------------

--------- Por outro lado, a Câmara necessita, para dar consequência ao plano de 

estradas que está previsto para aquela zona, uma parte de terreno que esta empresa 

primeira, que construiu à extrema , a Câmara precisa desse bocado de terreno e 

precisa fazer aqui uma permuta mais tarde.---------------------------------------------------------

--------- O que está aqui em jogo neste momento, é basicamente a desafectação 

daquele caminho. Portanto, passar do domínio público da Autarquia para o domínio 

privado, para depois a Câmara poder negociar. E isto estamos a falar com toda a 

abertura, é para resolver um problema a uma empresa que está naquela situação, e 

isto posso-vos dizer que já é um processo muito longo, que já há muitos anos que se 

arrasta por esta Câmara.---------------------------------------------------------------------------------

--------- Acho que urge dar resposta.”------------------------------------------------------------------

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

--------- “O Partido Social Democrata concorda e é nosso entendimento claramente 

aprovar este ponto, contudo, há duas questões que gostaríamos de aqui colocar, não 

são reparos são apenas sugestões.-------------------------------------------------------------------

--------- A formalização efectuada, pelos serviços técnicos, na nossa opinião, não é 

explicita no que diz respeito às contrapartidas de uma das áreas de cedência. 

Nomeadamente porque ao consultar as respectivas plantas de implantação 

conseguimos perceber que há aqui outras contrapartidas. Pensamos que a mudança 

que o actual executivo quer implantar também passa por uma informação técnica 

muito mais correcta e portanto muito mais explicita para que todos percebam 

claramente. Nomeadamente estamos aqui a falar de áreas de quatrocentos e setenta 

e oito metros quadrados.----------------------------------------------------------------------------------

--------- A outra questão tem a ver com a desafectação dos cinquenta e um metros 

quadrados.----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- As contrapartidas, na minha opinião, deveriam ser previamente definidas. A 

negociação devia estar previamente acordada, para que todos nós, sem dúvidas  
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futuras, não tivéssemos efectivamente dúvidas.----------------------------------------------------

--------- São apenas, na minha opinião, duas sugestões dentro daquilo que o Partido 

Social Democrata entende, que é de colaboração mútua num projecto para Águeda.---

--------- SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – DIREITO DE 

RESPOSTA:--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Senhor Membro da Assembleia, Parada Figueira, na realidade aquilo que 

precisamos de trazer a esta Sessão de Assembleia Municipal era pura simplesmente 

desafectação do caminho e não precisamos, ao rigor da Lei, de mais nada. Fizemo-lo, 

mas estamos perfeitamente à vontade, também, para dizer que não temos as 

negociações encerradas deste processo e vamos ter de as fazer, tanto a respeito dos 

cinquenta metros como depois das áreas remanescentes do outro lado.----------- -------

--------- Obviamente que como sabe são valores pequenos que estão dentro da 

competência do Presidente da Câmara para decidir, aliás que, nem sequer precisa de 

ir a reunião de Câmara. Mas, obviamente que levaremos, pelo menos, para tomar 

conhecimento e estamos sempre disponíveis para dar todos os esclarecimentos sobre 

estas situações e outras, obviamente.”---------------------------------------------------------------

---------- Não havendo qualquer intenção de intervir acerca do assunto, o Senhor 

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

Assembleia deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta da Câmara Municipal de 

Desafectação de Caminho do Domínio Público – sito em Catraia de Assequins – 

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

--------- SEIS – Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal da 

Autorização para contratação de Empréstimo no valor de um milhão cento e 

vinte e oito mil Euros, no Banco Santander Totta, Sociedade Anónima, nas 

condições da proposta apresentada por esta Instituição;----------------------------------

--------- A propósito deste ponto da Ordem do Dia foram feitas as seguintes 

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

--------- SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:----------------------------------

--------- “Queria começar por agradecer a disponibilidade que o Senhor Presidente da 

Assembleia demonstrou, no sentido do agendamento imediato deste ponto.--------------

--------- Nós tínhamos sido informados que poderíamos enviar ao Tribunal de Contas a 

proposta do empréstimo, ficando no entanto suspensa de ratificação pela Assembleia 

Municipal .---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- Fizemos isso e quando recebemos a comunicação do Tribunal de Contas, que 

não aceitou este nosso intento e portanto que nos exigiu a ratificação prévia da 

Assembleia Municipal, de imediato entramos em contacto com o Senhor Presidente 

da Assembleia Municipal e nesse próprio dia foi feita toda a documentação e toda a 

proposta para ser aqui ratificada porque era o nosso intento trazer quando fosse da 

proposta de apresentação do Plano de Actividades para o próximo ano.-------------------

--------- Porque é que propomos este empréstimo?------------------------------------------------

-------- Propomos este empréstimo porque abrange o rateio que pode ser feito pelas 

Autarquias para além da capacidade de endividamento que as Autarquias têm e 

aparece aqui para nós termos uma maior folga, uma maior disponibilidade financeira 

para honrar os compromissos da Câmara. Isto é para nós podermos responder mais 

atempadamente ao problema que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia aqui 

levantou e a outros que os fornecedores têm.------------------------------------------------------

--------- E isso permite-nos ter condições financeiras mais económicas, mais 

satisfatórias do que se não recorrermos a este tipo de mecanismo.--------------------------

--------- Basicamente, isto é única e exclusivamente para pagar obras que estão feitas, 

não para investimentos futuros, mas obras que estão feitas.”----------------------------------

--------- Senhor Membro HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS:-------------------

--------- “Senhor Presidente começo a minha intervenção exactamente em relação à 

situação de termos sido informados, como disse o Senhor Presidente da Câmara, que 

não seria necessário passar previamente pela Assembleia Municipal.-----------------------

--------- Bastava que consultasse os serviços camarários ou que fizesse um 

telefonema ao Doutor Pinto Galvão, ex-Vereador da Câmara Municipal, num espírito 

de colaboração que ele facilmente saberia indicar que sempre foi este o procedimento 

feito e tínhamos a consciência que tinha que ser este o procedimento feito.---------------

------- Tínhamos ganho dois meses porque conseguíamos aprovar isto ainda em 

Dezembro, numa Assembleia Municipal Extraordinária e hoje concerteza já teríamos, 

eventualmente, o empréstimo aprovado e grande parte das questões que, hoje, aqui 

se puseram se calhar estariam resolvidas, teríamos os Presidentes de Juntas muito 

mais satisfeitos, com obra muito mais realizada, porque se calhar este dinheiro para 

estas áreas está a ser gasto noutras.-----------------------------------------------------------------  

--------- Mas, cabe-me aqui fazer mais  uma pergunta, não nos fizeram chegar o Mapa 

Demonstrativo da Capacidade de Endividamento da Câmara Municipal, presumo que,  
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não estando aqui, presumo que esse Mapa cobre perfeitamente este empréstimo.------

--------- É a pergunta que eu faço ao Senhor Presidente, porque é fundamental para a 

nossa aprovação, Senhor Presidente, confirmar que o Mapa Demonstrativo da 

Capacidade de Endividamento da Câmara Municipal de Águeda dá cabimento a este 

empréstimo.”-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – DIREITO DE 

RESPOSTA --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Nós recebemos um ofício da Direcção Geral da Administração Local, em que 

nos informou que tínhamos esta capacidade de endividamento…”---------------------------

--------- Senhor Membro HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS:-------------------

--------- “Senhor Presidente, eu não perguntei isso, eu sei disso, isso vem nos 

documentos, mas como sabe basta se consultar os processos anteriores que nós 

temos dos empréstimos anteriores, terá que haver um Mapa Demonstrativo feito pela 

própria Câmara Municipal da sua capacidade de endividamento.-----------------------------

--------- Gostaria que me confirmasse que nesse Mapa Demonstrativo está garantida 

esta capacidade endividamento, para podermos prosseguir com a discussão. A 

questão é limitativa para continuar a discussão, porque o Senhor Presidente da 

Câmara tem que nos dizer que efectivamente há esta capacidade, do ponto de vista 

do Executivo, obviamente.”-------------------------------------------------------------------------------

--------- SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA – DIREITO DE RESPOSTA:--------------

--------- “Se a Direcção Geral da Administração Local nos diz que nós temos esta 

Capacidade de Endividamento, eu tenho que confiar nos Órgãos que tutela e a partir 

dai penso que estou com uma posição legal.”------------------------------------------------------ 

--------- Senhor Membro HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS:-------------------

--------- “Senhor Presidente é a sua resposta. O que eu tenho a dizer é o seguinte: se 

o Senhor Presidente me garante que efectivamente há esta capacidade de 

endividamento, que o Mapa Demonstrativo que nós temos que terá que dar 

cabimento a isso, eu sou perfeitamente solidário e quero dizer-lhe que voto 

favoravelmente esta proposta.”-------------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Membro JOAQUIM JORGE DA SILVA PINTO:--------------------------------

--------- “A Direcção das Autarquias Locais informou a Câmara Municipal de Águeda, 

de que poderia contrair um empréstimo de médio / longo prazo – em dois mil e cinco – 

até ao montante de um milhão, cento e vinte e oito mil Euros. -------------------------------- 
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--------- A resposta sobre se a Câmara Municipal de Águeda, pretendia, ou não, utilizar 

o referido montante tinha que ser dada até trinta e um de Agosto de dois mil e cinco.--

--------- Considerando que o actual Executivo tomou posse depois desta data, que a 

decisão de recorrer a este empréstimo terá sido assumida pelo anterior elenco.---------

--------- Na prática – A vinte e nove de Dezembro de dois mil e cinco, no limite do ano 

Cívil, o actual Presidente da Câmara Municipal, propôs aos Edis a contracção desse 

empréstimo para pagamento de obras já efectuadas e, deduzo eu, não pagas, o que 

foi aprovado ou ratificado por unanimidade. Eu tenho dúvidas se realmente os 

empréstimos normalmente são contraídos, se são para obras já anteriores se são 

para obras a realizar.--------------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora a Assembleia Municipal é consultada, como é de norma, para ratificar 

aquela ratificação, isto é, para autorizar um empréstimo, não para implementar obras 

novas, mas são somente para pagar dívidas.-------------------------------------------------------

--------- O prazo do empréstimo é de vinte anos, com três anos de carência. Quer isto 

dizer que os próximos executivos vão ter que pagar o capital e os juros durante os 

próximos vinte anos.---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ficamos portanto a saber que este empréstimo tem como objectivo financiar 

investimentos previstos nas Grandes Opções do Plano e Orçamento de dois mil e 

cinco. Previsto é futuro. Neste caso é passado. ---------------------------------------------------

--------- Um anexo II que nos foi fornecido, informa-nos objectivamente, como é 

obrigatório por Lei, quais são as obras que se pretendem pagar com este empréstimo 

só que feitas as contas o dinheiro não chega, a não ser que….-------------------------------

--------- Na realidade, só a Reparação da Ponte do Ribeirinho, sobre o rio Águeda, que 

terá resultado de circunstâncias não previstas e que os Membros desta Assembleia 

deveriam conhecer, não carecia de ter Cabimento Orçamental e de o seu pagamento 

não ter sido devidamente planeado. As restantes obras, porque tinham cabimento 

orçamental, não podem ter um empréstimo à posteriori.-----------------------------------------

--------- A verdade é que em outros documentos que foram fornecidos aos Membros 

desta Assembleia, as dívidas da Câmara atingem vários milhões de Euros, valor 

incompatível com as receitas da Câmara. A Câmara está exageradamente 

endividada, por outro lado, informações que são do domínio público, a Câmara está a 

suportar, juros, por dívidas a fornecedores, demasiadamente elevados, pelo que se 

impõe uma intervenção financeira, que passa por uma renegociação das dívidas, ou  



 39 

 

pela contracção de um empréstimo em condições mais vantajosas. Mantêm-se as 

dividas, mas a um juro mais baixo. Donde a contracção deste empréstimo – embora 

com fundamento discutível – será e é desejável.---------------------------------------------------

--------- Mas… por outro lado, não conhecemos resultado da auditoria que está a 

decorrer na Câmara Municipal de Águeda, não sabendo portanto qual é a sua 

verdadeira situação financeira.--------------------------------------------------------------------------

--------- Ainda não sabemos qual é o Plano e Orçamento, e quais as Grandes Opções 

do Plano para dois mil e seis. Será que é necessário contrair um empréstimo para as 

obras que no próximo Plano sejam consideradas prioritárias e urgentes, não sei..-------

--------- Considerando que as obras que constam do Plano e Orçamento de qualquer 

autarquia, têm que ter cabimento Orçamental adequado e devem ter planificado o 

faseamento dos respectivos pagamentos.-----------------------------------------------------------

--------- Considerando que os empréstimos deverão ser para complementar obras 

apoiadas por fundos comunitários.---------------------------------------------------------------------

--------- Considerando que não conheço o Plano e o Orçamento para dois mil e seis, 

neste fim do mês de Fevereiro de dois mil e seis, nem sei da situação financeira da 

Câmara Municipal de Águeda, devia votar contra esta proposta de empréstimo.---------

--------- Considerando que este empréstimo pode, paradoxalmente, aliviar os encargos 

com os juros, que penso serem actualmente de nove, vírgula, vinte e cinco por cento 

e que passarão a ser de cerca de quatro por cento ao ano, deveria apoiar esta 

proposta.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Considerando ambas as circunstâncias e a impossibilidade de responsabilizar 

os verdadeiros responsáveis pela actual situação financeira da Câmara, vou pensar 

como vou votar.”--------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Relativamente a este assunto eu queria só chamar a atenção do Senhor 

Presidente da Câmara que não esperava que, de facto, me mandasse aqui uma 

listagem de merceeiro. Eu pensava que o Senhor quando viesse aqui fazer um elenco 

de obras viesse tudo estruturado com valores e etc, mas alguém andou aqui a 

escrever à mão.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mas, de facto isto são cinco milhões duzentos e oitenta e cinco mil Euros, o 

que quer dizer que aquilo que o Senhor vai pedir representa vinte e um por cento das 

dívidas que o Senhor aqui elenca e as reservas que o Centro Democrática Social 
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coloca nesta matéria é a de que nós vamos ver estas mesmas obras no próximo 

Plano continuando por pagar.---------------------------------------------------------------------------

--------- E portanto, nós pensamos que aqui deveria ter havido um maior rigor do 

Executivo ao propor este pedido de empréstimo, dizendo quais são as prioridades, 

porque o Senhor terá necessariamente alguns apertos de alguns fornecedores e, 

portanto, teria prioridades para cumprir. Eu penso que o Senhor deveria aqui expurgar 

aquilo que pode ser eliminado, porque eu não gostaria de ver no próximo Orçamento 

aparecerem de novo todas estas obras, depois do Senhor ter pedido um milhão cento 

e duzentos e vinte e oito mil Euros para fazer pagamentos.”-----------------------------------

--------- Senhor Membro HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS:-------------------

--------- “Senhor Doutor Silva Pinto, tenho que vir cá outra vez. Como o Senhor diz e 

muito bem, a Câmara Municipal de Águeda foi informada pela DGAL que após o 

rateio feito, em termos nacionais, que teria disponível um milhão e setenta e três mil 

Euros para financiamento.--------------------------------------------------------------------------------

--------- Aonde podia recorrer a um empréstimo deste valor, desde que, e foi isto que 

eu à bocado perguntei, efectivamente, a Câmara desde que consiga demonstrar a 

sua capacidade de endividamento, através do seu próprio Mapa, que tem essa 

capacidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Vamos esclarecer uma coisa, a Câmara Municipal de Águeda tem uma 

capacidade de endividamento, porque nós estamos muito abaixo da capacidade 

máxima de endividamento permitida pela Lei. Sendo certo que fomos limitados pela 

Lei, da Manuel Ferreira Leite, nos tectos do máximo de endividamento, mas é por 

causa disso que estamos aqui hoje, mas a capacidade real de endividamento da 

Câmara é muito grande. Só que fomos limitados pela Lei da Manuel Ferreira Leite. A 

questão que se põe aqui a primeira é esta:----------------------------------------------------------

--------- Primeiro ponto – Conseguimos ou não chegar ao final do ano com capacidade 

de endividamento? Quantas Câmaras têm este folgo? É a primeira questão.-------------

--------- Segunda questão – Por é que não o fazemos em Março, não o fizemos em 

Julho ou não o fizemos em Agosto? Porque obviamente que, de acordo com a nossa 

perspectiva, temos que esperar o mais próximo possível do final do ano para que haja 

algumas amortizações do tecto que nós tínhamos para poder permitir uma parte deste 

encaixe ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- É o entendimento que nós temos e por isso pergunto: aonde está o Mapa  
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Demonstrativo? Mas, como eu sei que o Executivo está atento a isso, se nos diz que 

no seu Mapa Demonstrativo é um milhão de Euros, nós obviamente que aprovaremos 

um milhão de Euros, com o compromisso do Executivo sobre esta matéria.---------------

--------- Porque há uma coisa que é o seguinte, não somos nós que andamos a dizer 

que isto é o desgoverno completo, que ninguém sabe de nada, que agora vêem os 

auditores, não fomos nós. Concerteza que todos estes auditores também nos devem 

ter apoiado neste tipo de informações, é esta a questão.----------------------------------------

------- É fácil vir para aqui falar, mas depois a questão é outra. E eu volto a perguntar a 

mesma coisa: se o Senhor Presidente, nos garante a nós, que podemos contrair este 

empréstimo no valor de um milhão e setenta e três mil Euros não me cabe a mim 

dizer porque eu não conheço se o nosso Mapa Demonstrativo da nossa Câmara que 

não sei se lhe é pedido ou não, mas julgo que eventualmente será, porque nos era 

pedido no nosso tempo, se o Senhor nos garante isso, nós aprovaremos com todo o 

gosto porque é fundamental e importante como instrumento de trabalho para 

prosseguirmos as obras que nós lançamos.”--------------------------------------------------------

--------- SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:----------------------------------------------------

--------- “Peço desculpa pelos elementos e infelizmente não lhe vou dizer que não vão 

constar essas obras do próximo Plano, porque além de estarem pagas, há 

mecanismos de revisão de preços, que até podemos falar disso noutra Assembleia, 

que concerteza pelo menos nessas, em algumas delas, se irão reflectir.-------------------

--------- Sobre quanto à capacidade de endividamento e ao Mapa Demonstrativo e 

todas essas situações, como o Senhor referiu, o Doutor Pinto Galvão, se ele já o tinha 

pedido, aliás foi o Executivo anterior, como o Senhor próprio diz, que manifestou a 

possibilidade de contrair este empréstimo, nós achamos que está tudo bem e 

seguimos. E esse Mapa concerteza que será presente e se nos for pedido pelo 

Tribunal de Contas será apresentado e devidamente informado.”-----------------------------

--------- SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA:----------------------------------------------

--------- “Eu próprio tenho uma coisa a dizer à Assembleia sobre esta matéria. Um 

pedido de autorização de empréstimo dirigido à Assembleia Municipal, nos termos da 

Lei que ser acompanhado do Mapa Demonstrativo de Capacidade de Endividamento 

da Autarquia e da consulta efectuada a pelo menos três Bancos. Eu alertei os 

serviços da Câmara Municipal para essa obrigatoriedade legal e enquanto essas 

situações não forem preparadas eu não me disponibilizei a assinar este aditamento.  
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Foi-me transmitido pela Directora de Departamento Administrativo e Financeiro que, 

esta comunicação da DGAL, que vem nos documentos que foram distribuídos aos 

elementos da Assembleia, substitui o aludido Mapa da Capacidade de Endividamento 

da Autarquia. Quem conhece as Leis de controle  do Tribunal de Contas, sabe que o 

Tribunal de Contas pede esse Mapa Demonstrativo da Capacidade de Endividamento 

da Autarquia.-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Como é que isso se compatibiliza com esta comunicação dirigida pela 

Direcção Geral das Autarquias Locais, são questões que o Tribunal de Contas e 

outras entidades devem analisar.-----------------------------------------------------------------------

--------- O pedido de autorização veio dirigido à Mesa da Assembleia, apresentado em 

ponto de aditamento da Ordem de Trabalhos e aqui estamos para decidir da 

autorização, da contratação ou não deste empréstimo, sendo certo que eu deixei claro 

que devia ter vindo esse Mapa Demonstrativo da Capacidade de Endividamento da 

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

--------- Foi-me dito que esta comunicação substituía o procedimento. Isto é um 

procedimento que termina quando o Tribunal de Contas aprovar efectivamente a 

contratação do empréstimo. -----------------------------------------------------------------------------

--------- A Assembleia vai cumprir a sua missão, o ponto vai ser submetido a votação e 

os Senhores Membros decidirão se autorizam ou não a contratação do empréstimo 

com os elementos que nos foram fornecidos e que nos foram fornecidos à Assembleia 

pela Câmara Municipal.”----------------------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Membro HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS:-------------------

--------- “Como o Senhor Presidente da Câmara Municipal não me garante, 

efectivamente, esse Mapa Demonstrativo e porque nós não queremos de forma 

nenhuma inviabilizar a sua pretensão. Vamos abster-nos.”-------------------------------------

--------- 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 

treze abstenções, aprovou a proposta da Câmara Municipal  de autorização para 

contratação de empréstimo no valor de 1 128 000,00€ no Banco Santander Totta, 

Sociedade Anónima, nas condições da proposta apresentada por esta Instituição 

Bancária.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- De seguida, o Senhor Presidente da Mesa, ao certificar-se de que não havia 

qualquer munícipe interessado em intervir propôs que a Acta fosse aprovada em  
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Minuta, proposta que mereceu a aprovação unânime dos Senhores Membros da 

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

--------- 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. -------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


