
                                                     ACTA   DA TERCEIRA  SESSÃO ORDINÁRIA 

                                                     DA   ASSEMBLEIA   MUNICIPAL,   REALIZA- 

                                                     DA    EM    TRINTA    DE  JUNHO   DE   DOIS  

                                                     MIL  E SEIS 

                                                             

  

--------- Aos trinta dias do mês de Junho do ano dois mil e seis, no Salão Nobre dos 

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

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

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

--------- DOIS - PERÍODO DA ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------

--------- DOIS . UM – Discussão e aprovação das Actas das Sessões de vinte e cinco 

e vinte e oito de Abril;--------------------------------------------------------------------------------------  

--------- DOIS . DOIS – Discussão e Votação da Resolução Política aprovada na XXIII 

Assembleia Geral do Conselho dos Municípios e Regiões da Europa, que ocorreu em 

Innsbruck – Áustria, de dez a doze de Maio de dois mil e seis;--------------------------------  

--------- DOIS . TRÊS - Apreciação da Informação Escrita pelo Excelentíssimo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda acerca da actividade do 

Município, bem como da situação financeira do mesmo, 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;--------------------------------------------------------------------------------- 

--------- DOIS . QUATRO -   Discussão e Votação da proposta da Câmara Municipal 

de autorização da Concessão da Cantina Municipal, bar anexo e fornecimento de 

refeições para as Escolas do Primeiro Ciclo do Ensino Básico do Município de 

Águeda, ao abrigo do disposto na alínea q) do número dois, do artigo quinquagésimo 

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

Setembro, com a redacção dada pela Lei número cinco – A, barra dois mil e dois, de 

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

--------- DOIS . CINCO  – Discussão e aprovação da proposta da Câmara Municipal 

de Adesão ao Programa FINICIA – Protocolo entre a CEC, IAPMEI e a Câmara 
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Municipal de Águeda;--------------------------------------------------------------------------------------  

--------- DOIS . SEIS – Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal a 

autorizar o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento a deliberar sobre a concessão de Apoio Financeiro à ACASA, ao abrigo 

do disposto na alínea e) do número quatro do artigo quinquagésimo terceiro 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;---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- DOIS . SETE – Apreciação e discussão do Plano Intermunicipal da Ria de 

Aveiro – Unir@Ria, nos termos do disposto no artigo sexagésimo sétimo do Decreto-

Lei número trezentos e oitenta, barra, noventa e nove, de vinte e dois de Setembro.---  

--------- 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, MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA, ARMANDO 

ALVES FERREIRA, HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS, NUNO RICARDO 

MARTINS FIGUEIREDO NUNES, ALBERTO JOSÉ FERNANDES MARQUES, JOSÉ 

CARLOS RAPOSO MARQUES VIDAL, PAULA CRISTINA PICADO VAZ FRANCO, 

ANTÓNIO MANUEL FERNANDES MARTINS, CRISTINA MARIA DE SEABRA 

ROQUE DA CUNHA, ABÍLIO FERREIRA GOMES DA SILVA, JOANA CLARA 

COSME ARRUDA MARTINS, JOSÉ ANTÓNIO PARADA FIGUEIRA, VICTOR 

MANUEL MENDES FERREIRA, CARLOS ALBERTO INÁCIO, CARLA ELIANA DA 

COSTA TAVARES, LUÍS FILIPE TONDELA FALCÃO, ANTÓNIO FARIAS DOS 

SANTOS, RUI PEDRO PINHO CARVALHO, JOSÉ MANUEL GOMES DE OLIVEIRA, 

FRANCISCO ROGÉRIO MARTINHO ESTRELA, WILSON JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS 

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

MANUEL PEREIRA ALMEIDA, MANUEL DE ALMEIDA CAMPOS, AMÍLCAR DE 



 3 

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

COSTA, FERNANDO TAVARES PIRES, DÁRCIO SIMÕES TAVARES, VICTOR 

RODRIGUES TAVARES, FERNANDO MANUEL MARTINS NUNES DE ALMEIDA, 

MÁRIO RAMOS MARTINS, CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA e CARLOS 

ALBERTO CARNEIRO PEREIRA.--------------------------------------------------------------------- 

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

RESENDE DA FONSECA e pelos Senhores Vereadores JORGE HENRIQUE 

FERNANDES ALMEIDA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, ELSA MARGARIDA 

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

GRAÇA CARDOSO.---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

--------- De EDSON CARLOS VIEGAS SANTOS:-------------------------------------------------- 

--------- “Edson Carlos Viegas Santos, residente no Edifício Fonte Nova, Bloco B – 

segundo esquerdo K, três mil setecentos e cinquenta – setecentos e vinte e três 

Recardães, eleito na lista do Partido Socialista à Assembleia Municipal de Águeda, 

pretendendo garantir a plena liberdade de acção e pensamento no desempenho das 

funções que exerce de Chefe de Gabinete de Apoio Pessoal ao Presidente do 

Executivo Municipal, vem, nos termos do artigo septuagésimo sexto, da Lei número 

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

ao seu mandato, com efeitos imediatos, uma vez que terminou o prazo de suspensão 

do mesmo que havia solicitado e lhe fora deferido.”----------------------------------------------- 

--------- Estando presente o Membro seguinte da respectiva lista eleitoral, Senhor Vítor 

Manuel Mendes Ferreira, passou-se, de imediato, à substituição, depois de ter sido 

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

--------- Do PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE AGUADA DE BAIXO:-------

--------- “Paulo Nuno de Almeida Alves, Membro da Assembleia Municipal na 

qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de Aguada de Baixo, na 

impossibilidade de estar presente na Terceira Sessão Ordinária da Assembleia 

Municipal, a realizar no próximo dia trinta de Junho de dois mil e seis, vem por este 

meio delegar a sua participação em Rui Pedro Pinho Carvalho, Secretário desta Junta 

de Freguesia.”-----------------------------------------------------------------------------------------------  
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--------- Da PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE MACINHATA DO 

VOUGA:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Sou pela presente a informar Vossa Excelência que não irei estar presente na 

Terceira Sessão Ordinária da Assembleia Municipal por razões de Licença de 

Maternidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Por esse motivo, far-me-ei representar por Mário Dias Costa, Secretário desta 

Junta de Freguesia.”--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Do PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO 

VOUGA:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Victor Manuel Abrantes Silva, Presidente da Junta de Freguesia de 

Castanheira do Vouga, vem por este meio dar conhecimento a Vossa Excelência que, 

por motivos de me encontrar ausente, estou impedido de comparecer na Terceira 

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal que se realiza no próximo dia trinta do 

corrente, pelo que, nos termos da alínea c) do número um do artigo trigésimo oitavo 

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

nomeio para me substituir na referida Assembleia o Secretário da Junta, Senhor 

Manuel Pereira Almeida.”---------------------------------------------------------------------------------  

--------- Do PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE SEGADÃES:------------------

--------- “Após recebida a convocatória para a terceira sessão ordinária da Assembleia 

Municipal a realizar no dia trinta de Junho, venho, por este meio, informar-vos, por 

motivos de saúde, serei substituído pelo senhor tesoureiro Fernando Manuel Martins 

Nunes de Almeida.-----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Sem outro assunto de momento, subscrevo-me com os meus melhores 

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

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

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

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

--------- “Venho informar que a Comissão de Análise e Acompanhamento da eventual 

instalação de uma Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico de Resíduos Sólidos, 

criada por esta Assembleia e constituída por Joaquim Jorge da Silva Pinto, António 

Manuel Fernandes Martins, Hilário Manuel Ferreira dos Santos, Paulo Nuno de 

Almeida Alves, Manuel de Almeida Campos e Victor Rodrigues Tavares, na sua 

primeira reunião decidiu indicar para seu Presidente Joaquim Jorge da Silva Pinto e 
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para Secretário Hilário Manuel Ferreira dos Santos.----------------------------------------------

-------- Decidiu ainda propor o Secretário Hilário Santos para integrar uma Comissão 

constituída pelo Presidente da Assembleia Municipal, Presidente da Câmara 

Municipal e Presidente da Junta de Freguesia de Aguada de Cima, para se deslocar a 

Leipzig, na Alemanha, onde foram visitar uma Estação de Tratamento de Resíduos 

Sólidos Urbanos. O relatório dessa visita foi entregue à Comissão da Assembleia 

Municipal que em tempo oportuno e com mais dados convocará e informará mais 

pormenorizadamente os Membros desta Assembleia.”-------------------------------------------  

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

--------- “Passaram já sete meses com o novo Executivo, durante este tempo têm 

tomado decisões aqui e ali, algumas não muito visíveis, mas assistimos nos últimos 

tempos a uma certa pressão dos Vereadores da oposição do Partido Social 

Democrata em relação às acções do Executivo, no que diz respeito à área da cultura 

e desporto, certamente com alguma razão porque faz parte das suas funções.-----------  

--------- Sistematicamente nas últimas três Sessões da Câmara Municipal os Senhores 

Vereadores da oposição e com todo o direito, baseando-se nos factos que acham 

correctos, têm desenvolvido algumas críticas, cuja pertinência não discuto, à acção 

desenvolvida a nível da Câmara Municipal, especialmente da Vereadora da Educação 

e Cultura.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Temos que pensar que todos nós gostaríamos que já muita coisa estivesse 

resolvida. Para que haja uma palavra que é a “mudança” como um dos Senhores 

Vereadores escreveu ultimamente, é necessário que essa mudança seja estruturada, 

não se pode mudar só por mudar, principalmente sem analisar aquilo que estava bem 

e o bem que foi feito nos últimos anos. Não havia na Câmara Municipal  nenhum 

registo de actividades realizadas, muitas vezes não foram registados subsídios 

atribuídos, não há registos de praticantes, não há registo de actividades feitas nas 

freguesias pelas colectividades, não foram verificados Planos de Actividades. Perante 

esta situação é preciso, quanto a mim, embora o tempo seja um bocado inimigo 

porque nós queremos ver as coisas resolvidas, resolver o passado de maneira a que 

o passado não seja constantemente posto como um entrave a tomadas de decisões e 

então aí podemos criticar e dar alternativas. Enquanto não se resolver esse passado, 

ele vai estar sempre presente aqui. Enquanto não se pagarem as dívidas e os 

subsídios do ano transacto às colectividades, enquanto não se organizarem as 
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colectividades em termos de novas regras para a sua atribuição, enquanto não houver 

um conhecimento verdadeiro por parte da Câmara daquilo que elas são e do que 

pretendem fazer, será difícil alterar e criar a mudança. ------------------------------------------

--------- Alguma mudança já houve e eu vou registar aqui algumas tentativas de 

mudança, principalmente uma que foi extremamente positiva e assim foi entendida 

por quem participou nela, que foi a questão das Comemorações do Dia da Criança 

este ano, em que pela primeira vez foram descentralizadas nos quatro agrupamentos, 

permitindo que participassem mais mil crianças, isto é, passámos de duas mil para 

três mil crianças participantes nas actividades. Permitiu também que houvesse uma 

aproximação e um maior tempo de prática de realização por parte das crianças. O 

modelo que existia antes era que essas crianças vinham a Águeda e estavam às 

vezes cerca de meia hora a quarenta e cinco minutos para realizar uma actividade 

qualquer que lhe era proposta. Desta forma conseguiu-se, com a descentralização, 

mais tempo de prática, mais qualidade prática e conseguiu-se aproximar as 

actividades da Câmara às Freguesias.----------------------------------------------------------------

--------- Isto é um dos pontos de mudança e eu digo que é tempo de a Câmara 

Municipal nos apresentar alguns regulamentos. Eu acho que esses regulamentos 

começarão a fazer efeito no próximo ano, este ano é tempo de pagar subsídios e pôr 

as contas em dia, é tempo de dar novas orientações às colectividades, de elas 

perceberem que o factor associativo extremamente rico de Águeda não o é enquanto 

cada um de nós continuar a ser independente do outro. O associativismo tem de ser 

não só dentro da nossa Associação, porque só conseguimos avançar se houver uma 

verdadeira cooperação entre Associações, se houver exemplos nas Freguesias de 

não abrir mais uma Associação só porque existe uma ao lado, mas antes  reforçar 

aquela que existe com novas valências, com novas situações de prática, seja ela 

cultural, recreativa ou outra qualquer.”----------------------------------------------------------------

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

-------- “Eu queria só fazer um pedido de esclarecimento ao Senhor Presidente da 

Câmara, na sequência de algumas notícias que ouvimos ultimamente e que se 

relacionam com o Centro de Canoagem. Aquilo que eu ouvi é que o Centro de 

Canoagem corria o risco de vir a ser demolido. Eu sei que isso tem a ver com os 

problemas jurídicos, mas queria pedir ao Senhor Presidente da Câmara que nos diga 
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qual é o ponto da situação neste momento, para que nós nos enquadremos com as 

notícias que entretanto vieram a lume.”---------------------------------------------------------------  

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

--------- “Vou começar a minha intervenção exactamente por fazer uma pequena 

correcção ao Professor José Vidal que sei que não é muito ligado a números, mas 

como a Câmara Municipal tomou posse no dia dois de Novembro e sendo hoje dia 

trinta de Junho, faltam dois dias para oito meses com o novo Executivo e não sete 

meses, sei que não faz muita diferença mas convém que nós sejamos exactos nessa 

matéria.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- De seguida vou intervir sobre dois pontos prévios:--------------------------------------

--------- O primeiro ponto prévio, tem a ver com o facto de ainda ontem ter estado 

presente em Águeda o Secretário de Estado da Formação Profissional. Nós, 

Membros da Assembleia Municipal, pelo menos eu e os meus colegas de Grupo, não 

fomos minimamente alertados nem avisados para a presença do Senhor Secretário 

de Estado em Águeda. Penso que seria interessante, como em tempos antigos, que 

se informassem todos os Membros desta Assembleia das visitas que os Membros do 

Governo fazem a Águeda, para que nós possamos também ajudá-lo no calor da 

recepção porque é essa a nossa obrigação.--------------------------------------------------------

--------- O segundo ponto prévio, tem a ver com a última reunião de Executivo em Óis 

da Ribeira. Li uma notícia nos jornais que me deixou um pouco pensativo, segundo vi 

escrito um distinto companheiro nosso, o Senhor Armando Ferreira, que saúdo por 

voltar à Assembleia depois do período de suspensão que teve, terá afirmado ao 

Executivo que havia casos de desvios de combustível na Câmara Municipal de 

Águeda. Vi que o Senhor Vereador Carlos Almeida pediu ao Senhor Presidente que 

se instaurasse um inquérito sobre esta matéria.----------------------------------------------------

--------- Gostava, Senhor Presidente, para que as coisas fossem claras, que  hoje nos 

pudesse dizer quais as medidas que tem tomadas para que se esclareça esta 

situação de uma vez por todas e claramente quero-lhe dizer que o Partido Social 

Democrata está consigo, porque se há gente que anda a desviar bens do município 

tem que ser punida e punida exemplarmente.------------------------------------------------------ 

--------- Estes são os dois pontos prévios que queria aqui apresentar.------------------------

--------- O nosso companheiro de Assembleia, o Professor José Vidal, veio hoje aqui a 

correr dizer que sete meses é muito pouco e que estão a sofrer uma grande pressão 
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dos Vereadores da oposição para que se façam as coisas, para que apareçam 

resultados.----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu fico contente pelo que disse, fico contente acima de tudo pelos Vereadores 

da oposição que estão a fazer o seu trabalho. É fundamental que eles exijam à nova 

liderança do Município que cumpram com aquilo que prometeram, porque se o 

fizerem estão a acautelar os interesses do Município e por isso só tenho que tirar o 

chapéu aos Vereadores da oposição e tenho que dizer que passados oito meses 

efectivamente isto não vai bem, porque já se conseguiu passar da possibilidade da 

construção de um Tribunal novo para a ampliação de um Tribunal. Esperemos que, 

pelo menos, esta ampliação seja feita e rapidamente porque nós precisamos, espero 

não estar enganado, mas vamos ver o tempo que vai demorar.-------------------------------

--------- Este Executivo continua numa senda ou de não fazer ou de parar o que está a 

ser feito. O Senhor Presidente já disse no último Executivo que ia parar a Biblioteca 

Municipal, quando o disse já estava parada e mantém-se parada. Disse que iriam 

pensar na forma de resolver o problema. Esperemos que rapidamente se possa 

reiniciar com as obras na Biblioteca Municipal, é importante para o Município.------------

--------- Nós não podemos ter um Município de obras adiadas ou paradas.-----------------

--------- Estou a lembrar-me do Pavilhão Multi-Usos. Mal chegaram disseram que era 

preciso repensar o projecto. Cancelaram o projecto e nós estamos à espera deste 

repensar há oito meses.-----------------------------------------------------------------------------------

--------- Estou a lembrar-me do muro do rio Águeda que caiu no dia trinta de Outubro e 

do que nós ouvimos nestes anos sobre o rio Águeda. Mas  e agora, o que é que está 

à vista? Passados estes meses dizem-nos que há um projecto grandioso para esse 

muro, mas o que acontece é que o muro continua caído até hoje.----------------------------

--------- Estou a lembrar-me do Pavilhão de Fermentelos. Então, nós não investimos 

novecentos mil euros numa obra que continua parada há oito ou nove meses à 

espera da inauguração porque faltam alguns equipamentos para o pavilhão. Será que 

as nossas populações têm que aceitar isto?--------------------------------------------------------

--------- Estou a lembrar-me do Monumento ao Emigrante também na mesma Pateira, 

do qual o Senhor tanto gosta de falar, continua a cair.-------------------------------------------

--------- Estou a lembrar-me da petição que o Senhor Presidente fez e que entregou no 

dia vinte e dois de Setembro na Assembleia da República sobre a Pateira de 

Fermentelos. Aquilo é que ía ser celeridade do processo. Não acredito que com os 
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seus conhecimentos, com um Governo Socialista, com tudo a correr bem, passados 

estes meses todos nós saibamos zero sobre a petição e zero sobre as medidas 

legislativas que eram anunciadas ou eram pedidas. Mas sabemos uma coisa, 

sabemos que efectivamente foi distribuído o processo no dia dez de Janeiro à 

Comissão de Poder Local, Ambiente e Ordenamento e que está nas mãos de um 

Deputado do Partido Socialista para ser relator do processo e há-de estar muito mais 

tempo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Concerteza que o Senhor Presidente não o deve conhecer ou ele não o 

atenderá muito, porque senão já tinha perdido duas horas para começar a trabalhar 

nesse processo. Que me conste esse Senhor Deputado ainda nem à Pateira veio.-----

-------- Isto Senhor Presidente, são pequenas coisas do que temos e perante o que se 

vai ouvindo eu pensei sempre que o Senhor Presidente nos ía dar uma nova imagem 

de Águeda, Águeda capital de diálogo, mas neste momento resigno-me que Águeda é 

a capital do faz-de-conta. E digo-lhe porquê.--------------------------------------------------------

--------- Vou falar exactamente naquilo que o meu colega José Vidal veio dizer sobre a 

questão dos subsídios, do facto de não se saber bem se os subsídios atribuídos 

estavam ou não registados, sobre a política dos subsídios. Vou falar sobre uma 

entrevista que o Senhor Presidente deu depois de ser eleito, no dia vinte e um de 

Outubro de dois mil e cinco ao Jornal Soberania do Povo, em que tendo-lhe sido  

perguntando sobre a questão dos subsídios o Senhor Presidente respondeu da 

seguinte forma:  “ Não compreendo essa de dar apenas três meses de subsídio e 

depois a Câmara seguinte que resolva. Não estou a ver a Autarquia deixar de dar 

apoio a meio de uma temporada desportiva. Existe um programa de apoio desportivo 

e tem que ser mantida até ao final da época”.------------------------------------------------------

--------- Como toda a gente sabe, o anterior Executivo disse aos Clubes, perante um 

programa que havia: “meus Senhores, até Outubro nós asseguramos o programa já 

existente, a partir de Outubro a nova Câmara que toma posse tem o direito de definir 

a sua política”.-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Senhor Presidente entendeu e muito bem, que não se devia cortar essa 

política a meio de uma época desportiva. Concordo, mas também realço o facto de a 

anterior Câmara deixar os espaços abertos sem compromissos para que a nova 

Câmara, se quisesse, os assumisse, se não quisesse não havia compromissos com 

as Associações.---------------------------------------------------------------------------------------------
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--------- E depois perguntou o jornalista: “Qual é a sua ideia para o futuro desportivo de 

Águeda?”------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Em Março de dois mil e seis os Clubes do Concelho saberão com o que 

podem contar na próxima temporada”.----------------------------------------------------------------

---------- Estamos na capital do faz-de-conta, o Março de dois mil e seis não terá 

passado já há três meses?-------------------------------------------------------------------------------

--------- Isto é só para responder que, efectivamente, temos que ser verdadeiros e 

transparentes na informação. Senhor Presidente, as coisas não vão bem.-----------------

--------- Estou a recordar-me logo na primeira Sessão que aqui tivemos, que eu disse 

ao Senhor Presidente para mudar o site, pelo menos para meter o seu nome, tendo-

me respondido que dentro de quinze dias já estaria resolvido, mas mantém-se o 

mesmo, está parado, as reuniões de Câmara são as mesmas que haviam em dois mil 

e cinco.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- E isto tem a ver não com dinheiro, tem a ver com a tal organização interna que 

o Senhor Presidente diz que anda a fazer.-----------------------------------------------------------

--------- Não podemos é andar oito meses para fazer uma política de subsídios. 

Estamos em Junho, os nossos Clubes Desportivos vivem dificuldades, sabemos que 

não podem só pensar na Autarquia, mas obviamente, têm que saber com o que 

contam. Isto é que é apoiar os Clubes, dar-lhes balizas, dizer-lhes com o que é que 

podem contar, para que não aconteça que venham Clubes e, neste caso falo do meu 

Recreio, para ter reuniões com o Senhor Presidente da Câmara e que saiam daqui a 

dizer que o Senhor Presidente tudo lhes prometeu e na reunião seguinte do Executivo 

o Vice-Presidente Jorge Almeida a dizer que nada foi prometido. É importante que em 

nome da transparência estas coisas se saibam.---------------------------------------------------

--------- Vou também falar sobre o cinema, vou continuar no mundo do faz-de-conta. ---

--------- Pela primeira vez tivemos uma OPA, verdadeiramente uma OPA, uma oferta 

pública de aquisição em Águeda. O Senhor Presidente entendeu anunciar ao 

Município que ia comprar o cinema, levou o assunto a uma reunião de Câmara, fez 

um anúncio público sobre essa matéria, fez uma oferta, deu-nos uma imagem de que 

ia comprar efectivamente o cinema. Foi aprovada no Executivo a compra das acções 

do cinema por dez euros cada acção. Que eu saiba, este assunto devia estar hoje 

aqui a ser discutido para ser ratificado, porque o Senhor Presidente depois de fazer 

esta OPA deve levá-la até ao fim, porque se entretanto houve accionistas que 
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compraram as outras acções, há pequenos accionistas que podem estar interessados 

em vender as acções ao Município. Depois de anunciarmos que pagamos dez euros 

pelas acções devemos traze-lo à Assembleia Municipal e se for aprovada devemos 

comprá-las. A Câmara Municipal tem que ser uma empresa de bem.------------------------

--------- Gostava que o Senhor Presidente me dissesse se é verdade ou mentira o que 

se consta por aí, que afinal o Senhor Presidente terá enviado uma carta ao novo 

accionista do cinema a oferecer-se para comprar as acções pelo preço que ele 

comprou, mas que resultou num grande “show off”. Gostava que esse facto também 

fosse esclarecido para que em Águeda, de uma vez por todas, soubessemos em que 

situação estamos.  Toda a gente ficou com a ideia que o Senhor ia estar interessado 

em reactivar aquela casa de espectáculos.----------------------------------------------------------

--------- Vamos continuar no mundo do faz-de-conta. Na última Assembleia, dia vinte e 

quatro de Fevereiro, trouxe-nos aqui o Senhor Presidente uma alteração ao Plano 

Director Municipal, foi-nos anunciado que efectivamente íamos começar a resolver os 

problemas das empresas, os estacionamentos, a actividade comercial, um conjunto 

de várias situações. Todos nós acreditámos, Senhor Presidente, que estava seguro 

do que estava a dizer, porque nós temos que acreditar em si, todos nós pensámos 

“sim senhora, estamos a começar a trabalhar, isto é que é desburocratizar”. 

Chegámos a pensar que os nossos anteriores Executivos seguiam demasiadamente 

a Lei à risca, chegámos até a pensar que eles já o podiam ter feito antes, desta 

maneira. Mas afinal não, porque quando esta alteração do Plano Director Municipal foi 

proposta à Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 

foi chumbada. Primeiro tem que vir para audiência prévia e depois é que tem que 

seguir os trâmites normais e com isto Senhor Presidente, mais uma vez, no reino do 

faz-de-conta, criámos ilusões de que era tudo mais fácil agora. ------------------------------

---------- Diz o Senhor Presidente, numa entrevista ao Jornal Soberania do Povo, que 

efectivamente lamentava os calvários administrativos a que as Autarquias estão 

sujeitas. Eu direi antes mais, Senhor Presidente, quando é que se acaba com estes 

calvários de protagonismo político e se começa a trabalhar e a apresentar obra 

feita?”----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “Muito obrigado pelas boas vindas que me foram endereçadas pelo Senhor 

Membro Engenheiro Hilário Santos. Razões de ordem pessoal infelizmente impediram 



 12 

que estivesse presente nas Sessões anteriores.---------------------------------------------------

--------- Vou começar por intervir relativamente ao que o Engenheiro Hilário transmitiu 

para esta Assembleia.-------------------------------------------------------------------------------- 

Disse “parece-me que Águeda é o reino do faz-de-conta”, oito vezes o Senhor 

Engenheiro Hilário Santos transmitiu que Águeda é o reino do faz-de-conta.--------------

--------- Primeiro, começou por falar da visita do Secretário de Estado, como se antes 

nós fossemos avisados que os Secretários de Estado, Senhores Ministros ou os 

elementos da Administração Central viessem a Águeda. É uma ilusão, ele era 

avisado, a oposição não era, ou seja, era avisada com uma hora de antecedência ou 

no dia a seguir. Eu fui avisado muitas vezes que estaria cá um Membro do Governo 

depois de ele já cá estar. Portanto, isto não é o reino do faz-de-conta, é o reino que 

ele inventa.---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Depois a seguir, falou na reunião de Executivo de Óis da Ribeira, em que eu 

teria dito qualquer coisa, mas o Senhor deve estar enganado, eu referi-me não a este 

Executivo, referi-me ao Executivo anterior, que fique bem explícito e que os órgãos de 

comunicação social transmitam isso ao povo que elegeu o Partido Socialista, porque 

as situações duvidosas são relativamente ao Executivo anterior e não a este.------------

--------- O participar no inquérito é possível, se o Senhor Membro do Executivo Doutor 

Carlos Almeida, quiser assistir a todos os inquéritos que estão a ser levantados pela 

Câmara Municipal, o melhor é demitir-se das suas funções profissionais porque não 

faz outra coisa que não seja assistir aos inquéritos que estão a ser elaborados, que 

são muitos.---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Vem aqui dizer que ficou contente com as afirmações do Professor Vidal 

relativamente às críticas que a oposição faz. A oposição faz aquelas críticas que são 

próprias da oposição. Diz aquilo que entende que deve dizer, que tem por obrigação 

dizer, sem ter qualquer tipo de suporte. A oposição existe para dizer qualquer coisa. 

Não é como aquela anterior que dizia com suporte e mostrando elementos porque é 

que discordava.----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Depois fala aqui do Tribunal novo que passa para ampliação, parece que o 

Senhor abordou tantos pontos, que eu não acredito que o Senhor mesmo que seja 

um indivíduo com alta capacidade de decisão ou alta capacidade de retórica, consiga 

transmitir aquilo que deve ser importante para Águeda, parece que o Senhor até nem 

sabe qual é a posição dos outros advogados deste Concelho e desta Comarca.---------
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--------- Este Executivo travou e parou com as obras da Biblioteca Municipal. Se não 

sabe pergunte ao Executivo porque é que ele parou e o Senhor vai ficar lindamente 

elucidado. Quem tiver dúvidas que pergunte ao Executivo porque é que as obras da 

Biblioteca Municipal pararam.---------------------------------------------------------------------------

--------- O Senhor não sabe, o Senhor é um ignorante de ocasião.----------------------------

--------- Depois, fala do muro do rio. O Senhor não sabe o que é que se passa com o 

muro do rio? Outro ignorante de ocasião. O Senhor não sabe o que é que se passa 

com o pavilhão de Fermentelos? Outra atitude de ignorância de ocasião. Então o 

Senhor não sabe que o monumento ao emigrante continua a cair? Mas continua 

desde quando? Só de há oito meses a esta parte? Já antes não caía? Outra 

ignorância de ocasião.-------------------------------------------------------------------------------------

--------- Depois fala numa petição que o Senhor Presidente do Executivo disse que ía 

mandar. Curioso! O Senhor fala agora em petição quando disse que essa petição em 

tempos oportunos não tinha qualquer tipo de valor. Como é que o Senhor valoriza 

uma coisa agora que na altura não tinha qualquer tipo de valor para si? O Senhor 

recorda-se de dizer que a petição não valia nada? É confidencial? O Senhor é um 

cesto de confidencias.-------------------------------------------------------------------------------------

--------- E agora até sabe que o Senhor Deputado nunca cá veio. O Senhor sabe tudo. 

Afinal, parece que o Senhor está bem informado, ao contrário daquilo que dizem os 

Membros do Executivo, que não têm informação nenhuma. Em Óis da Ribeira 

disseram que não tinham informação nenhuma.---------------------------------------------------

--------- “Águeda é a capital de Águeda, Águeda é a capital do nada”. Eu nem 

comento, porque o Senhor faz, há trinta anos, parte desse nada. O Senhor diz que 

“Águeda é a capital do nada” e eu é que digo agora que o Senhor faz parte há trinta 

anos desse nada. Senhor Membro, não diga que Águeda é capital do nada, o Senhor 

esquece-se daquilo que disse com uma facilidade tremenda. O Senhor e as 

afirmações que tem são uvas que o Senhor trinca e a seguir já não sabe qual é o 

sabor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Águeda faz parte da capital do faz-de-conta”. Então, você já reparou que mais 

do que ninguém você é o número um do faz-de-conta? Você não faz nem nunca fez 

nada, aquilo que fez foi destruir Águeda. Você nunca fez nada, nem politicamente 

nem menos politicamente, nem nada que tenha a ver com isso.------------------------------

--------- Depois fala da política de subsídios. Você acha que os subsídios têm sido bem 
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atribuídos? Acha que há tempo para resolver essa situação?----------------------------------

--------- Depois fala na OPA do cinema, o Senhor sabe o que é uma OPA? Vá aos 

livros e veja o que é uma OPA, não engane e não minta às pessoas.-----------------------

--------- Depois fala na alteração do Plano Director Municipal. Então, você não acha 

que é boa intenção da Câmara tentar resolver os problemas de todas as ilegalidades 

que a Câmara liderada pelo seu Partido cometeu? Infelizmente que não foi aceite, 

mas o que é que nós podemos fazer? ----------------------------------------------------------------

--------- O Senhor falou muitas coisas. É lamentável que eu não possa responder-lhe 

totalmente áquilo que o Senhor disse. Mas ouça uma coisa, seja cuidadoso naquilo 

que diz, o Senhor disse tantas barbaridades que eu fico admirado como é que é 

possível  alguém com a responsabilidade do Senhor, que há tantos anos está nesta 

Assembleia, dizer todo este tipo de barbaridades.-------------------------------------------------

- A Assembleia agradece, o público acolhe bem esse cuidado e a comunicação social 

transmitirá para o público que afinal o Senhor Engenheiro Hilário Santos se retratou e 

até é uma pessoa que tem pinta, que tem nível e que é capaz de algum modo de 

colaborar com este Executivo para desenvolver o Concelho de Águeda.”------------------

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

--------- “Acabo de assistir a uma das mais baixas intervenções desde que há vinte 

anos estou nesta Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------

--------- Os ataques pessoais a Membros desta Assembleia são inqualificáveis e não 

são minimamente justificáveis. Podemos ser duros, cáusticos, dizer coisas, mas não 

podemos é deturpar a verdade. E a política perde quando em arrobos de ataque se 

fere a verdade.-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu quero dizer que, na grande maioria dos casos, não estou a dizer sempre, 

quando a Câmara era apoiada pelo Partido Social Democrata, a que pertenço, 

sempre fez um esforço para convidar todas as pessoas. É natural que não tenha sido 

convidada a pessoa A ou B. Algumas vezes referi que achava estranho que Membros 

da oposição não estivessem presentes, e, sempre que me convidam, eu vou a todas 

as reuniões, porque os Membros do Governo são do Governo da Nação, não são do 

Partido A, B ou C. Por isso, não foi verdade aquilo que foi aqui dito.-------------------------

--------- Eu era para não vir aqui falar, até porque sou o único ex-Presidente que estou 

aqui há tempo demais. Mas, há coisas que eu não suporto e acho que se nós não nos 

sentirmos, não tivermos este arrobo para sermos capazes de defender aquilo que 
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vale a pena e o que vale a pena é defender os interesses de Águeda e é sermos 

todos, com as divergências de caminho e de objectivo, todos os que estamos aqui 

estão a defendermos a mesma coisa, pelo que não vale  a pena usar ataques 

pessoais, porque criam-se guerras que não levam a lado nenhum e que só perturbam 

um pouco do rio de água clara que todos nós queremos.----------------------------------------

--------- Senhor Presidente, dito isto, faço-lhe apenas duas perguntas muito frontais, 

directas e objectivas:---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Primeira questão: Tive conhecimento nos “Média”, eu digo “Média” porque 

tenho informação que o relatório da Inspecção Geral da Administração do Território já 

chegou à Câmara Municipal e gostaria de saber pelo Senhor Presidente se tem 

coisas ou não que podem ser conhecidas dos Membros da Assembleia e depois nos 

dá esses elementos. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Segunda questão: Tem a ver com a dívida à SIMRIA. Também tive 

conhecimento que a Câmara de Águeda tem uma dívida com a SIMRIA. Gostaria de 

saber se essa dívida tem a ver com dificuldades momentâneas de tesouraria ou se há 

também, como outros fizeram, alguma ideia de que o acordo não era para cumprir. O 

acordo é para cumprir dentro daquelas alterações que o senhor Presidente teve 

conhecimento quando esteve lá comigo e em que houve uma possibilidade de 

alteração para resolver isso.-----------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, relativamente à questão que já foi aqui referida pelo meu colega 

Engenheiro Hilário Santos, eu queria dizer-lhe muito frontalmente e com a amizade 

que tenho por si, que o senhor não se portou bem no problema do cinema.---------------

--------- Na verdade não é possível, conhecendo Águeda como nós conhecemos, que 

a Câmara queira demonstrar interesse, sabendo que há um núcleo duro de várias 

pessoas que têm a maioria das quotas e que, sem falar com elas, antecipadamente 

tudo iria ruir. E se é verdade, eu continuo a ter dúvidas, que o Senhor Presidente terá 

dito que agora cobria aquilo que se diz que um Senhor industrial deu, também não me 

parece que deva andar a reboque. A Câmara Municipal deve andar sempre à frente e 

não a reboque dos empresários privados.”---------------------------------------------------------- 

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

--------- “Quando o Senhor Doutor Antunes de Almeida sistematicamente vem em 

resposta ou defesa de alguém, que até nem era para vir aqui falar, mas vem sempre 

aqui alegando esse princípio e de seguida resolve dizer que “nunca durante vinte 



 16 

anos que está nesta Assembleia ouviu este tipo de ataques pessoais”,  e pergunto se 

não é necessário eu defender a honra? Dá a impressão que eu estive a atacar 

pessoalmente alguém. Lamento que o Senhor Doutor Antunes de Almeida, que eu 

respeito pela sua actividade política durante tantos anos, venha dizer que, nunca, 

durante vinte anos se ouviram ataques pessoais. Eu agora queria saber se os 

ataques pessoais eram meus ou se foram de outra pessoa.”----------------------------------- 

--------- Senhor Membro  WILSON JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS GAIO :-----------------------

--------- “Como representante eleito para integrar a Assembleia Distrital de Aveiro 

venho apresentar o relatório da Sessão de dois de Maio de dois mil e seis, cuja ordem 

de trabalhos passo a ler:----------------------------------------------------------------------------------

--------- Ponto um – Apreciação e votação da Conta de Gerência de dois mil e cinco;--- 

--------- Ponto dois – Apreciação e votação do Orçamento e Plano de Actividades para  

dois mil e seis;-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ponto três – Apreciação e votação da primeira Revisão Orçamental de dois mil 

e seis;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ponto quatro – Eleições para a Mesa da Assembleia Distrital;-----------------------

--------- Ponto cinco – Outros assuntos de interesse para a Assembleia Distrital.---------

--------- Quanto aos pontos um, dois e três da ordem de trabalhos, foram aprovados 

por unanimidade pelos presentes.----------------------------------------------------------------------

--------- A eleição da Mesa da Assembleia Distrital, constante do ponto quatro da 

ordem de trabalhos, traduziu-se na recondução da anterior Mesa da Assembleia, 

Presidida pelo Doutor António Maria dos Santos Sousa.-----------------------------------------

--------- Quanto ao ponto cinco, que visava a discussão de outros assuntos de 

interesse para a Assembleia Distrital, foi o mais interessante, pois nele intervieram 

dois Presidentes, nomeadamente o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, que 

alertou a Assembleia para o facto do Distrito de Aveiro ser o único que não tem um 

Tribunal Administrativo e Fiscal, alertando ainda para as consequências deste facto 

na resolução dos problemas dos particulares, empresas e instituições, e que se vêm 

obrigados a deslocações longas e honorosas a Viseu.-------------------------------------------

--------- Salientou ainda que, de todos os processos em curso no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Viseu, destes, setenta por cento são do Distrito de Aveiro.--

--------- Após a discussão deste tema a Assembleia aprovou, por unanimidade dos 

presentes, a elaboração de um texto sobre a matéria a endereçar ao Senhor Ministro 
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da Justiça e com conhecimento de todas as Câmaras Municipais do Distrito.-------------

--------- Antes de darem por encerrados os trabalhos da Assembleia Distrital o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Vagos levantou o problema das faltas de dois 

Deputados, pelo facto de que apenas esteja o número necessário de representantes 

para a realização desta Sessão.------------------------------------------------------------------------

--------- Sugeriu ainda que estas faltas fossem comunicadas às Assembleias 

Municipais e que se equacionasse a possibilidade de Perda de Mandato, ao que 

ninguém se opôs.-------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Para concluir, gostaria, na minha qualidade de representante do Concelho na 

Assembleia Distrital, salientar que Águeda foi das poucas Autarquias que se fez 

representar por todos os Membros. Por isso, agradeço e louvo o nosso Presidente da 

Assembleia e o Presidente da Câmara Municipal. Deixo como sugestão, para o futuro, 

que esta Assembleia apresente nas Sessões de Assembleias Distritais de Aveiro 

temas de interesse do nosso Concelho e Distrito, que concerteza serão ratificados e 

subscritos e que darão por si só um eco maior junto da Administração Central.”---------

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

--------- “Queria apenas questionar o Senhor Presidente sobre o teor do ofício que 

recebi na Junta de Freguesia de Aguada de Cima, em resposta a um pedido de 

esclarecimento que lhe fiz sobre o ponto da situação da construção da Variante, se 

estava a concurso ou não.--------------------------------------------------------------------------------

--------- A resposta ao meu pedido de esclarecimentos foi-me dada pelo Director do 

Departamento Administrativo e Financeiro, Doutor José Carlos Moreira Amaral, que 

me informou que a referida obra não estava inscrita no Plano de Actividades.------------

--------- Mas, como vocês se devem lembrar, no Plano que foi aprovado aqui nesta 

Assembleia, na rubrica trezentos e trinta e um, foi aprovada uma verba de setecentos 

e catorze mil e quinhentos euros para o ano em curso, que penso que é para o ano 

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

--------- Portanto, acho que algo não deve estar bem e acho estranho, não é que eu 

tenha algo contra, mas acho estranho que para uma obra desta dimensão, a resposta 

ao meu ofício tenha sido feita pelo Director do Departamento Administrativo e 

Financeiro, o qual penso que cometeu aqui uma gaffe muito grande.------------------------

---------  Como vocês sabem a construção da Variante  é uma obra que a população 

de Aguada de Cima espera há dezoito anos e  já  foi muitas vezes falada nos anos 
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anteriores. Penso que deve ter sido algum lapso dos Serviços e concerteza que o 

Senhor Presidente da Câmara vai mandar rectificar a resposta.  Eu não quero fazer 

mais críticas porque com críticas, pelos vistos, não vou a lado nenhum.”------------------- 

--------- Senhor Membro RUI PEDRO PINHO CARVALHO:-------------------------------------

--------- “Queria pedir um esclarecimento ao Senhor Presidente relativamente ao novo 

traçado do Itinerário Complementar Dois, porque nós, como elementos da Junta de 

Freguesia de Aguada de Baixo, estamos constantemente a ser bombardeados a nível 

das pessoas da Freguesia para saberem até que ponto podem construir, se podem ou 

não construir e onde.---------------------------------------------------------------------------------------

--------- É uma situação da qual gostaríamos de ser esclarecidos, assim como 

agradecia que quando fossem tomadas resoluções relativamente ao traçado que nos 

diz directamente respeito nos fossem fornecidos alguns dados, visto que da última 

vez que foi a Lisboa, se eu não estou enganado, a forma da informação que nós 

tivemos foi através de A e B, quando nós gostaríamos que essa informação partisse 

da nossa Câmara Municipal de Águeda.”------------------------------------------------------------

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

Senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu às questões que lhe foram 

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

--------- “Vou começar por responder ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia  

que diz que não critica mais. Se fosse em resposta às suas críticas não devia ter 

assinado um cheque volumoso que assinei hoje. Muitas vezes achamos que as 

críticas são injustas pelo que respondemos à letra, outras vezes aceitamos as críticas, 

como aceitamos esta.--------------------------------------------------------------------------------------

--------- Concerteza que se tratou de um lapso dos nossos Serviços que vamos 

rectificar e ver qual é o ponto da situação.-----------------------------------------------------------

--------- Iria agora responder ao Membro Doutor António Martins sobre o Centro de 

Canoagem e sobre a demolição. Efectivamente é um risco, mas o Tribunal assim não 

o decidiu. Neste momento não há nenhuma acção no Tribunal com esse objectivo. A 

Câmara Municipal, com o seu consultor jurídico e com os serviços jurídicos da 

Câmara vai tomar as medidas consideradas necessárias para ver se resolvemos de 

uma vez por todas aquele problema. Contrariamente à nossa vontade, não podemos 

dizer que vai ser resolvido rapidamente, porque a justiça demora o tempo que demora 

em Portugal e toda a gente bem conhece.-----------------------------------------------------------
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------- Quanto às perguntas do Senhor Engenheiro Hilário Santos, vou tentar ser 

sintético para não vos aborrecer muito:---------------------------------------------------------------

--------- Relativamente ao convite do Senhor Secretário de Estado - chegou-nos um 

pouco em cima da hora. Ele não foi convidado pela Câmara de Águeda. Veio cá numa 

cerimónia promovida por outra entidade em que a Câmara era parceiro também.-------

--------- Já agora aproveito aqui para dizer, porque acho que é uma iniciativa que 

merece ser divulgada por todos, que é o Centro de Novas Oportunidades, que se 

destina a dar possibilidades aqueles que têm baixas qualidades de evoluírem na sua 

escolarização, para terem mais possibilidades de entrarem no mundo cada vez mais 

competitivo e tecnológico que estamos a enfrentar.-----------------------------------------------

--------- Recebemos o convite tardiamente e enviámos para os Grupos Parlamentares. 

Na próxima vez, concerteza, enviaremos a todos os Membros da Assembleia, em 

especial aqueles que têm e-mail, assim é mais fácil de chegar e fazer chegar 

rapidamente, porque com dois dias apenas é um pouco complicado.------------------------

--------- Quanto às situações negativas – Eu não gosto de me referir a situações 

negativas do Município. Internamente tomamos as medidas que temos de tomar. 

Numa próxima altura iremos ter de falar sobre essas situações. Mas, neste momento 

não vou avançar mais nada sobre essas situações.-----------------------------------------------

--------- Quanto à Ampliação do Tribunal - a Câmara comprou há dez anos um terreno 

para a construção do Tribunal novo, só que nunca foi conseguido. Eu gostaria que 

tivéssemos um Tribunal novo mas se não for possível, que tenhamos uma ampliação. 

O que eu quero  e aquilo que eu vou tentar é que o Senhor Secretário de Estado se 

comprometa que o projecto vai para a frente rapidamente, porque vamos tentar que 

não andem para aqui a dizer-nos que agora falta mais isto, depois falta mais aquilo, 

para nos andarem a enrolar como andaram nestes anos todos para trás. Por isso é 

que não há aqui um finca pé da nossa parte num Tribunal novo em vez de uma 

ampliação, porque se eles querem ir para a ampliação, vamos para a ampliação, mas 

vamos rapidamente. Era isso que nós gostaríamos de ver feito. Não estamos no reino 

do faz-de-conta e queremos fazer as coisas bem feitas.-----------------------------------------

--------- Quanto à Biblioteca -  a forma como está o projecto e face aos trabalhos a 

mais que foram incluídos naquela empreitada, que estão no limite do permitido, há 

situações que têm que ser repensadas, o projecto tem cerca de dez anos, há coisas 

que evoluíram, a sociedade evoluiu muito e tem de ser repensado. Então, foi feita 
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uma paragem de meio ano daquela obra, para ver se conseguimos não ter mais 

trabalhos a mais e resolver todos os problemas que tem a Biblioteca.-----------------------

--------- Quanto ao Pavilhão Multi-usos – Estão a ser analisadas as diferentes 

propostas, pelo menos foram essas as indicações que dei aos Serviços.-------------------

--------- Quanto ao Muro do Rio – Já tem o projecto de arquitectura que nós 

propusemos aos Serviços competentes. Até já podíamos ter feito uma festa, o Senhor 

diz que é o reino do faz-de-conta, mas nós podíamos ter feito alta conferência de 

imprensa e mostrar. Mostrámos aqui em reunião de Câmara porque nós fomos 

questionados do que se estava a passar a respeito daquilo, mas podíamos ter feito 

uma conferência de imprensa, mas não o fizemos e porquê? Porque é preciso 

pareceres de outras entidades. Nós não podemos fazer ali qualquer coisa. Optámos 

por pedir os pareceres, que pensamos que dentro de pouco tempo os teremos para 

saber se é possível fazer o que projectámos.-------------------------------------------------------

--------- Mas também é bom que saibamos uma coisa, é que qualquer obra que seja 

empreitada neste momento não há fundos comunitários para ela. Só a partir do 

momento em que estejam disponibilizadas as verbas, ou seja, lá no final do ano é que 

há dinheiro de fundos comunitários e aquilo não é uma obra qualquer.---------------------

--------- Quanto ao Pavilhão de Fermentelos – Tanto quanto eu sei a empresa está 

demorada connosco, ultrapassou os prazos de entrega. Neste momento não estamos 

preocupados, estamos a tempo de programar as coisas para que no início do próximo 

ano lectivo o pavilhão esteja em condições para funcionar.-------------------------------------

--------- Quanto ao Monumento ao Emigrante – Já está em muito mau estado há 

muitos anos, mas era privado. Em conversa há pouco tempo com o Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Fermentelos, em que ele disse e eu aceitei, que 

recebemos um presente envenenado porque está a precisar de obras, mas tem uma 

outra situação que já falei uma primeira vez com o Senhor Presidente da Junta e que 

vamos ter que articular. Está em mau estado mas pelo menos tem que estar limpo e é 

isso que nós vamos fazer. Mante-lo limpo e depois vamos tentar recuperá-lo, porque 

quem o fez não tem capacidade para o recuperar. Nós vamos recuperá-lo quando 

tivermos disponibilidade, mas vamos limpá-lo primeiro e pô-lo decente para as 

populações.---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à Petição sobre a Pateira de Fermentelos e o Senhor Deputado não 

ter vindo à Pateira, eu tenho dito aos Membros do Governo que não quero cá nenhum 
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enquanto não tiver as coisas concretas na Pateira, porque fartos de folclore estamos 

todos. Já cá veio muito Secretário de Estado, muito Ministro e muito Deputado que 

disse que fazia e acontecia e o que é que se tem feito? Eu tive oportunidade de estar 

na semana passada com o Senhor Secretário de Estado do Ambiente e disse-lhe que 

“lá não Senhor Secretário de Estado, quando tivermos alguma coisa no terreno tenho 

muito prazer que lá esteja, mas não agora…”. Vamos primeiro mostrar alguma coisa 

às populações e depois vamos fazer a festa, para as pessoas acreditarem e 

começarem a desenvolver um projecto com qualidade. Eu quero que a Pateira seja 

um processo em curso mas não é para adiar, é para fazer. Temos tido algumas 

contrariedades que, posso dizer por exemplo, não podemos adivinhar que fazemos 

um concurso público concorrem três empresas, adjudicamos a uma e aquela desiste. 

Não sabíamos que isto ia acontecer, senão teríamo-la eliminado, mas já todo o 

processo está encaminhado para que venha o equipamento.----------------------------------

--------- Quanto aos Subsídios - é verdade que disse que não fazia sentido cortar os 

subsídios e interromper as normas a meio de uma época desportiva. Assumo a cem 

por cento. Agora, não é verdade que eu tenha prometido tudo a todos, em especial a 

um determinado clube. Não prometi, disse que ía haver normas e que havia uma 

certeza, é que nós íamos apostar muito mais na formação do que nos seniores. O 

nosso objectivo é apostar na formação. O dinheiro não é elástico e portanto a aposta 

é sobretudo na formação porque nós queremos que as pessoas façam mais desporto 

na rua do que na bancada e é essa a aposta que vamos ter para o Concelho.------------

-------- Pedimos desculpa de não termos ainda apresentado os critérios, mas estamos 

a trabalhar sobre eles e temos tido mais trabalho do que aquele que esperávamos ter 

tido até à altura em que eu fiz essas afirmações.--------------------------------------------------

--------- Quanto ao Site - é daquelas situações que eu enfio da cabeça aos pés, já 

devia estar a funcionar, não é só vontade é também ter alguns meios. Se tivéssemos 

conduzido os meios que conduzimos para outro lado já poderíamos ter o site a 

funcionar. Mas, temos dado muita prevalência a um trabalho que não se tem visto e 

que nós estamos convencidos que aparecerá dentro de algum tempo, que é uma forte 

reorganização interna dos serviços.-------------------------------------------------------------------

--------- Nós, neste momento,  nalgumas áreas, estamos à frente de várias Câmaras 

do País. Estamos a desbravar algum caminho. Um dia destes convido-vos para vos 

mostrar o que é que estamos a fazer, que é uma reorganização profunda dos serviços 
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para podermos responder com qualidade áquilo que nos é solicitado.-----------------------

--------- Quanto ao Cinema São Pedro - é verdade que colocámos uma oferta de dez 

euros. Também é verdade que escrevemos uma carta a um empresário que comprou 

um elevado número de acções, em que nós nos disponibilizamos, caso ele entende-

se que não seguiria com o projecto para a frente, adquiri-las exactamente ao preço 

que ele deu por elas.---------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara não é uma entidade especulativa e, na nossa perspectiva, aquilo 

que nós dissemos e aquilo que reafirmamos sempre é que relativamente ao cinema, o 

cinema foi feito por um grupo de pessoas Aguedenses para servir Águeda.---------- ----

--------- Nós não queremos ver esse projecto desvirtuado e aquilo que nós dissemos é 

que estamos disponíveis para colaborar com quem comprou as acções num projecto 

cultural para Águeda. Agora, aquilo que nós dissemos é que não queremos que 

aquele edifício passe para outros fins, queremos que seja honrado o espírito de quem 

o fez. É isso que nós defendemos e estaremos dispostos sempre para encontrar uma 

solução dentro destes objectivos. Obviamente que a Câmara não é uma entidade 

especulativa que vá para o mercado começar a oferecer mais cinco ou mais dez. 

Quando há uma oferta a Câmara tem de ir por ali, porque tivemos outras propostas 

para oferecermos mais dinheiro pelas acções mas não o fizemos, achávamos que 

não o podíamos fazer.-------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao facto de eu conhecer Águeda, conheço parte, outra parte não 

conheço, mas ainda tenho ilusões. Quando eu perder as ilusões vou-me embora para 

casa porque não estou cá a fazer nada.--------------------------------------------------------------

--------- Às vezes ganha-se outras perde-se. Neste caso nem ganhamos nem 

perdemos. Eu acho que podemos ganhar se forem estabelecidas parcerias e se 

aquela casa for uma verdadeira casa de dinamização cultural do Concelho. Se não fôr 

isso perdemos, mas perdemos todos.-----------------------------------------------------------------

--------- Quanto às Alterações ao Plano Director Municipal - quero que fique bem claro 

que nós não ultrapassamos regras, utilizámos caminhos que poderiam ser mais 

curtos e não foi de qualquer forma. Houve reuniões em Coimbra e Lisboa com 

Directores Gerais que nos disseram os caminhos que eram para seguir. Quando 

chegaram lá os papeis alguém disse que afinal não podia ser.--------------------------------

---------- Neste momento, eu acho que perdemos dois meses, lamento Senhores 

Membros da Assembleia, viemos aqui discutir um assunto que não passou, mas 
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tentámos, fomos lá e agora está para discussão pública. Já mandámos para o Diário 

da Republica para avançar o processo todo, nós queremos é que avance. Tentámos ir 

pelo caminho que nos parecia mais curto e que nos disseram que era possível. 

Lamentamos por Águeda que não tenha sido possível, porque temos alguns 

problemas graves por resolver.-------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à Inspecção Geral da Administração do Território à Câmara Municipal 

- o Senhor Presidente da Assembleia teve conhecimento da notícia que tinha chegado 

o relatório à Câmara primeiro do que eu, porque eu não estava cá. Ainda não tive 

oportunidade de ver, mas concerteza estará disponível para poderem consultar.--------

--------- Quanto às dívidas à SIMRIA - houve um contrato feito anteriormente que 

previa uns determinados pagamentos face a caudais que estavam estimados. Os 

consumos eram valores brutais, na ordem dos cento e muitos mil euros mensais, 

coisa que o Concelho de Águeda e a maioria dos outros Concelhos não atinge.---------

--------- O que foi proposto no final do ano passado, início deste ano, foi que as 

Câmaras pagassem os caudais efectivamente entregues à SIMRIA e tudo o que 

estava em dívida de caudais efectivamente entregues, fossem pagos até ao final 

deste ano e fossem apresentados pela Câmara planos de pagamento.---------------------

--------- A Câmara fez isso e está a pagar de acordo com esse plano de pagamento. 

Agora, há um valor muito elevado que aparece nessa informação de um milhão e tal 

que, segundo foi dito, está a ser trabalhado pelos elementos da SIMRIA, vai ser 

deduzida essa factura nas eventuais receitas futuras que poderia vir a ter de sistema.-

--------- Estamos à espera de uma situação jurídica, até porque isto em termos de 

Finanças Locais é complicado e nós estamos com um passivo que não corresponde 

efectivamente ao real, mas está ali porque todos os meses a SIMRIA nos factura 

aquele montante todo, do qual nós só pagamos uma pequena parte.------------------------

--------- Quanto à questão do Itinerário Complementar Dois - colocada pelo Senhor Rui 

Pedro, representante da Junta de Freguesia de Aguada de Baixo, eu pensei que 

fosse do vosso conhecimento, porque tanto quanto me apercebi não houve alteração 

do traçado, já vinha de trás. Eu não sabia é que vocês não tinham ainda 

conhecimento daquele traçado.-------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, vamos dar-vos cópias daquilo que temos, está a ser estudado  o 

traçado e vai passar por onde estava previsto anteriormente. Não tenho mais 

qualquer alteração a acrescentar depois da reunião que tive em Lisboa com o Instituto 
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de Estradas de Portugal. Ainda não foi feito o estudo de impacto ambiental, vai ser 

feito agora. Mas é só aquele estudo que eu conheço daquela zona.”------------------------

--------- Terminados os esclarecimentos prestados às questões que foram colocadas 

ao Senhor Presidente da Câmara, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia fez 

a seguinte intervenção:------------------------------------------------------------------------------------

--------- “É verdade que o Presidente da Assembleia recebeu uma carta da Inspecção 

Geral da Administração Territorial a comunicar que tinha sido enviada à Câmara 

Municipal o parecer final sobre a inspecção que decorreu e naturalmente solicitei ao 

Departamento Administrativo que pedisse ao Executivo, porque a carta assim o dizia, 

que me fornecesse uma cópia desse parecer.------------------------------------------------------

--------- Já tenho o parecer comigo, mas também como o Senhor Presidente da 

Câmara não tive, ainda, oportunidade de o ler. Mas como é óbvio, jamais falaria sobre 

essa matéria antes do Senhor Presidente abordar essa questão, que terá que ser 

analisada pelo Executivo, que depois fará o que achar conveniente e a Assembleia 

Municipal poderá sempre analisar essas questões em próximas oportunidades.”-------- 

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

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

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

--------- “Iríamos iniciar o Período da Ordem do Dia, mas solicitava aos Membros da 

Assembleia se estariam de acordo em começarmos pelo último ponto, ou seja,  Dois 

ponto Sete – “Apreciação e discussão do Plano Intermunicipal da Ria de Aveiro 

– Unir@Ria, nos termos do disposto no artigo sexagésimo sétimo do Decreto-

Lei número trezentos e oitenta, barra, noventa e nove, de vinte e dois de 

Setembro”.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Esta disposição legal refere que estes Planos Intermunicipais têm que ser 

aprovados em Assembleias Intermunicipais, neste caso da Associação de Municípios 

da Ria, após a audição das Assembleias Municipais.---------------------------------------------

--------- Eu recebi um fax, em dezasseis de Junho, que os Senhores Membros da 

Assembleia têm na vossa posse, com um pedido de muita urgência para incluir este 

ponto na Ordem de Trabalhos e eu assim fiz, diligentemente. Mas depois, em vinte e 

seis de Junho, recebi outro fax, para também com a mesma pressa ser retirado face 

ao ainda não recebimento do parecer da CCDR.--------------------------------------------------

--------- Portanto, há uma formalidade que não foi cumprida e a audição da Assembleia 
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perde o efeito que a Associação de Municípios da Ria pretendia. Uma vez que as 

convocatórias já tinham sido enviadas, nomeadamente um CD-ROOM com o Plano, 

que pedi aos Serviços da Câmara que fizessem cópias para poder ser fornecido a 

cada Membro da Assembleia, são cerca de novecentas páginas, que podem consultar 

no Departamento Técnico da Câmara Municipal, combinei com o Senhor Presidente 

que poderíamos aproveitar esta oportunidade para, com o Técnico disponibilizado 

pelo Senhor Presidente, fazer já uma apresentação sumária e sintetizada deste 

Plano, para as pessoas tomarem um contacto directo com os objectivos estratégicos, 

para numa próxima Assembleia cumprirmos este preceito de que têm que ser ouvidas 

as Assembleias Municipais, nomeadamente a nossa.--------------------------------------------

--------- Uma vez que todos os Membros da Assembleia estão de acordo, começamos 

já com essa apresentação”.------------------------------------------------------------------------------

---------- DOIS . SETE -  Apreciação e Discussão do Plano Intermunicipal da Ria 

de Aveiro – Unir@Ria, nos termos do disposto no artigo sexagésimo sétimo do 

Decreto-Lei número trezentos e oitenta, barra, noventa e nove, de vinte e dois 

de Setembro.------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Técnico da Autarquia, Doutor Pedro 

Alves,  iniciou a apresentação do Plano Intermunicipal da Ria.-------------------------------- 

--------- Terminada a apresentação, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia 

fez a seguinte intervenção:-------------------------------------------------------------------------------

--------- “Penso que foi uma apresentação importante, porque muitos de nós não 

sabíamos sequer que existia este Plano, tirando alguns Presidentes de Junta de 

Freguesias, que  tiveram o privilégio de serem intervencionadas ao abrigo já deste 

Plano. Provavelmente não sabiam e penso que este enquadramento é importante 

uma vez que as candidaturas a fundos comunitários agora dependem muito, e cada 

vez mais, destes Planos e instrumentos de organização do território, nomeadamente 

os Planos Directores Municipais, cuja revisão tem que enquadrar, como o Doutor 

Pedro Alves referiu, as directrizes estratégicas destes Planos superiores.-----------------

--------- O que eu também não sabia e fiquei a saber, quando fui a esta apresentação, 

em Aveiro, foi que isto demorou seis anos a fazer e o Senhor Secretário de Estado 

disse que tudo o que vá para além de dois anos é mau e que o Governo iria tentar 

que este tipo de Planos, este é pioneiro em termos do País, foi assim que nos foi 

transmitido, não demorem tantos anos.---------------------------------------------------------------
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-------- Se ninguém quer intervir acerca deste assunto, está feita a apreciação do 

Plano Intermunicipal da Ria. A discussão virá em próxima oportunidade, quando 

efectivamente a Associação  de Municípios da Ria achar que é a altura de nós 

emitirmos um parecer sobre este Plano”. ------------------------------------------------------------

--------- DOIS . UM – Discussão e Aprovação das Actas das Sessões de vinte e 

cinco e vinte e oito de Abril.---------------------------------------------------------------------------

--------- Sobre o ponto em análise, usaram da palavra os seguintes Membros da 

Assembleia:--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- “As actas das Assembleias Municipais são elaboradas, segundo o artigo 

trigésimo oitavo do Regimento, pelos Secretários da Mesa ou por quem os substitua. 

De acordo com a Lei Geral publicada no Diário da República I Série A, em onze de 

Janeiro de dois mil e dois, as actas são lavradas sempre que possível por funcionário 

da Autarquia designado para o efeito e postas a aprovação de todos os Membros no 

final da respectiva reunião ou no início da seguinte, sendo assinadas após aprovação 

pelo Presidente e por quem as lavrou.----------------------------------------------------------------

--------- As actas da Assembleia Municipal de Águeda têm sido redigidas, e bem, por 

uma Funcionária Autarca.--------------------------------------------------------------------------------

--------- Para mim é óbvio que só os elementos da Assembleia podem apresentar 

propostas para serem votadas e portanto eu continuo a insistir que uma acta não 

deve ser votada mas apenas corrigida e aprovada.-----------------------------------------------

--------- Nesta Assembleia de hoje chegamos à situação, um pouco caricata, de irmos 

votar uma acta que já foi votada em minuta.--------------------------------------------------------

--------- Insisto, uma acta deve ser corrigida e aprovada e não votada.-----------------------

--------- Por outro lado, é meu entendimento que as actas não fazem propriamente 

parte do que se considera Ordem de Trabalhos e é nessa base que eu reforço a 

minha ideia de que as actas não devem ser votadas com votos contra, com votos a 

favor e abstenções. A abstenção é uma anomalia, pois a redacção da acta ou está 

conforme o que se passou ou não está e por isso não se compreende a abstenção. 

Quem se abstém normalmente é quem não assistiu à reunião a que se reporta a acta. 

Essa atitude seria evitada se a acta não fosse posta à votação e se apenas fosse 

corrigida e aprovada.---------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Doutor Paulo Matos, insiste 
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que as actas devem ser discutidas, votadas e coloca este ponto na Ordem de 

Trabalhos e não antes.------------------------------------------------------------------------------------

--------- Muito bem, discutamos a acta: o artigo octogésimo terceiro da Lei número 

cinco – A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro, que se refere ao quadro de 

competências e regime jurídico de funcionamento, dos órgãos dos municípios e das 

freguesias, refere: “Só podem ser objecto de deliberação os assuntos incluídos na 

ordem do dia da reunião ou sessão, salvo se, tratando-se de reunião ou sessão 

ordinária, pelo menos dois terços do número legal dos seus Membros reconhecerem 

a urgência de deliberação imediata sobre outros assuntos.”------------------------------------

--------- Chamo a atenção para o facto de só poderem ser objecto de deliberação os 

assuntos incluídos na Ordem do Dia.------------------------------------------------------------------

--------- Acontece que, na última Assembleia de vinte e oito de Abril de dois mil e seis, 

o Presidente da Assembleia Municipal, apesar de alertado por mim, colocou à votação 

uma proposta, antes do Período da Ordem de Trabalhos.---------------------------------------

--------- Esta chamada de atenção da minha parte, não vem expressa na acta porque 

foi formulada da bancada e possivelmente a gravação não captou as minhas 

palavras, que também opinavam que a criação da comissão e a indigitação dos seus 

componentes não carecia de qualquer votação.----------------------------------------------------

--------- O Senhor Presidente da Assembleia disse que quem mandava era ele e 

colocou os nomes à votação. Acresce que, no meu entendimento, todas as votações 

que envolvam pessoas devem ser efectuadas por voto secreto.-------------------------------

--------- Na votação eu não optei pelo voto contra, nem pelo voto a favor, nem me 

abstive, circunstância que, não vem relatada nas actas. Esta atitude aliás, é contrária 

ao Regimento e a Lei Geral e só é possível porque os elementos da mesa não 

contam totalmente o número de votos, o que me parece pouco correcto e pouco 

rigoroso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Gostaria ainda de me referir à intervenção do Membro Hilário Santos expressa 

na página setenta e oito desta referida acta, nomeadamente à sua declaração de 

voto, que na altura não pode ser questionada.------------------------------------------------------

--------- Disse o Senhor Membro na referida Declaração de Voto: “Senhor Presidente, 

voto contra porque entendo que a proposta não está bem fundamentada e como não 

tenho medo de possíveis represálias voto contra esta proposta.”-----------------------------

--------- A acompanhar o Membro, os outros elementos como o Alberto Marques, José 
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Américo Andrade, Manuel Antunes de Almeida e outros elementos que não fixei, o 

Engenheiro Hilário Santos pronunciou a sua declaração num tom que mostrou grande 

indignação, não só contra a proposta mas também contra os que não votaram como 

ele. Eu não votei como o Engenheiro Hilário Santos, aceito a sua indignação. Mas a 

sua afirmação, direi heróica, de que “não tem medo de possíveis represálias”, levanta 

uma questão grave. Por quem? Porquê? E como são exercidas essas represálias? 

Quem é que atenta contra os valores da democracia e da liberdade nesta casa, nesta 

Assembleia? Eu não exerço represálias contra ninguém por delito de opinião. 

Convidava o Membro Hilário Santos e o Presidente da Assembleia Municipal a 

esclarecerem esta gravíssima insinuação.”------------------------------------------------------- 

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

--------- “Doutor Silva Pinto, esta questão das votações, de submeter a acta ou não a 

votação, devo dizer-lhe que também é uma situação pacífica, mas também devo 

dizer-lhe que não é uma questão importante.-------------------------------------------------------

--------- De qualquer modo, em próximas Assembleias, irei ler a sua intervenção com 

muita atenção e se houver necessidade de mudar a prática só para não ter que ouvir 

mais o Doutor Silva Pinto, eu mudarei. Isto não é um exercício autoritário da Mesa da 

Assembleia, aqui não há gente que manda, há gente que comanda, que é 

ligeiramente diferente.-------------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, esta questão será debatida e nós iremos ver a melhor forma de a 

resolver. Naturalmente que, se houver necessidade de passar a proceder de outra 

maneira, assim o faremos, mas eu entendo que é o texto da acta que está em 

votação, porque a acta já foi aprovada em minuta.------------------------------------------------

--------- Se houver alguém que efectivamente tem correcções a fazer ao texto, faz 

essas correcções e  o texto da acta depois é aprovado com as correcções devidas.----

--------- Alguém tem alguma intervenção a fazer, para corrigir o texto das actas?---------

--------- Como ninguém tem alterações a fazer ao texto da acta irei colocar à votação. 

Mas, para esclarecer mais um pormenor posso dizer-vos que na Assembleia da 

Republica, que é suposto que as regras sejam cumpridas até à exaustão,  pergunta-

se “Quem vota contra?” “Quem se abstém?”, naturalmente que quem não votou 

contra, nem se absteve, votou a favor. Portanto, é uma redundância estarmos a 

contar os votos.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- Senhor Secretário JOSÉ AMÉRICO ABRANTES DE ANDRADE:------------------

--------- “Senhor Doutor Silva Pinto, eu conto os votos contra, conto as abstenções, 

antes de fazer uma votação eu vou contando para ver se há quorum ou não para que 

se proceda à votação. Hoje já fiz a contagem das pessoas presentes uma quantidade 

de vezes. Anotei as que estavam no início da Sessão, anotei as que entraram depois 

da hora e farei aqui uma menção a isso na minuta da acta.-------------------------------------

--------- Naturalmente que se não houvesse quorum para a votação eu avisaria o 

Presidente da Mesa para que não se votasse enquanto não houvesse quorum. 

Portanto, havendo quorum, bastar-me-á contar os votos contra e os votos a favor para 

saber se a proposta foi ou não aprovada, porque sabemos quantas pessoas estavam 

presentes na Assembleia.”-------------------------------------------------------------------------------  

--------- Não havendo inscrições para intervir acerca deste Ponto da Ordem de 

Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa colocou-o a votação tendo-se verificado 

que a Assembleia, por maioria, deliberou aprovar as Actas referentes às Sessões da 

Assembleia Municipal de vinte e cinco e vinte e oito de Abril, com quatro abstenções e 

nenhum voto contra.--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- DOIS . DOIS – Discussão e votação da Resolução Política aprovada na 

XXIII Assembleia Geral do Conselho dos Municípios e Regiões da Europa, que 

ocorreu em Innsbruck – Áustria, de dez a doze de Maio de dois mil e seis;----------

--------- Não havendo qualquer inscrição para intervir acerca deste ponto, o Senhor 

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

maioria, com duas abstenções e nenhum voto contra, deliberou aprovar a Resolução 

Política aprovada na XXIII Assembleia Geral do Conselho dos Municípios e Regiões 

da Europa.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- DOIS . TRÊS - Apreciação da Informação Escrita pelo Excelentíssimo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Águeda acerca da actividade do 

Município, bem como da situação financeira do mesmo, nos termos do disposto 

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

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

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

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

--------- A propósito do assunto em apreço foram efectuadas as seguintes 

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

--------- “Venho aqui, mais uma vez, chamar a atenção do Senhor Presidente da 

Câmara para algumas deficiências, nas informações que presta aos Membros da 

Assembleia, que continuam a ser reduzidas, muito sintéticas e pouco esclarecedoras. 

--------- Por isso, já lhe pedi uma vez e volto a fazê-lo, embora tenha alguma cautela, 

porque eu acho que é preciso também dar tempo ao tempo para que a gestão desta 

Câmara produza frutos em tempo útil. Mas também, de vez em quando, já começo a 

pensar que o tempo urge e que era melhor começarmos a ver, pelo menos a gizar os 

frutos que devem vir aí, porque isso foi uma promessa e nós esperamos que ela seja 

cumprida.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Relativamente a estas informações, que não são claramente esclarecedoras, 

eu diria que os contactos que o Senhor Presidente tem com Órgãos do Poder Central 

quer parecer-me que não há grandes respostas e isso é que me traz alguma 

perplexidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Vou falar-lhe exactamente naquilo que o Senhor Presidente referiu há pouco, 

que é o caso do Tribunal. Não vou aqui discutir questões sobre se é novo, se é 

ampliação, aí estou de acordo consigo, o que interessa é que as coisas se façam e 

depressa.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- No entanto, há aqui uma questão que se me  levanta com alguma acuidade: É 

que não vi ainda nenhuma resposta do Senhor Presidente, nem escrita nem oral, de 

que o Governo Central tenha tomado uma decisão de que vai mesmo alargar o 

Tribunal, em que tempo e que condições exige à Câmara.--------------------------------------

--------- É por esse motivo que eu venho aqui hoje fazer-lhe duas ou três perguntas, 

que têm a ver com questões que se vão levantar a curto prazo.-------------------------------

--------- Primeira: Embora o segredo seja a alma do negócio, eu não quero que me 

responda concretamente a negociações, quero apenas saber se efectivamente já se 

abordou a Associação Humanitária dos Bombeiros, que é dona daquele terreno, para 

a possibilidade de poder adquiri-lo.--------------------------------------------------------------------

--------- Segunda: Aquela casa antiga do Doutor Adolfo tem sobre ela um usufruto de 

uma Senhora viúva, que é preciso também negociar com ela. Além disso, essa casa 

ainda está dada de arrendamento a uma Associação Cultural,  a D’Orfeu. Pelo menos 

é esta a informação que eu colhi e não sei se corresponde à realidade.--------------------

--------- O que quer dizer que há uma série de questões que a Câmara terá que 
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resolver atempadamente. Não vá o Governo através do Secretário de Estado dos 

Edifícios Judiciais, arranjar uma desculpa para essa demora, que nunca mais acaba, 

porque a Câmara não se disponibilizou já ou tem disponível o terreno, sem qualquer 

tipo de encargo.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Por isso, eu gostaria de saber se efectivamente tem, a curto prazo, a 

possibilidade de resolver essa questão, para que, depois com a força que vai utilizar 

junto do Governo Central e através do Senhor Secretário de Estado, naturalmente 

avançar em tempo útil e rapidamente, para não estarmos mais quatro anos, senão 

acaba o seu mandato e nem uma pedra no novo edifício. É isso que nos vai penalizar 

a todos.”------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- “Senhor Presidente em relação às informações que presta, verifico que não 

incluiu a nossa ida a Leipzig - Alemanha, à visita à Unidade de Tratamento Mecânico 

e Biológico, penso que por mero lapso.---------------------------------------------------------------

--------- Aproveito no entanto, para, corroborando aquilo que disse o Doutor Silva 

Pinto, no seguimento dessa visita foi elaborado um relatório por mim, que foi entregue 

ao Doutor Silva Pinto que o fará encaminhar a quem ele entender. Também, entreguei 

às pessoas que me acompanhavam, ao Presidente da Assembleia Municipal, Doutor 

Paulo Matos, Presidente do Município, Doutor Gil Nadais e Presidente da Junta de 

Freguesia de Aguada de Cima, Engenheiro José Oliveira.--------------------------------------

--------- Portanto, a partir desse momento está disponível. Consultem o Senhor 

Presidente da Comissão ou qualquer um dos elementos, que poderão dar alguma 

explicação sobre essa matéria.-------------------------------------------------------------------------

--------- Também vejo aqui que houve um almoço de trabalho com o Senhor Secretário 

de Estado das Obras Públicas, no dia cinco de Junho, em que da parte da Câmara de 

Águeda foi referida a ligação Águeda / Aveiro com um nó na auto-estrada, como a 

principal necessidade do nosso Concelho.-----------------------------------------------------------

--------- Estamos a falar obviamente da ligação rápida Águeda / Aveiro. Sabemos que 

há alguns problemas nessa matéria, sabemos que há um projecto que inclui algumas 

rotundas nesta ligação e sabemos que o assunto não está a correr tão bem quanto se 

pretendia. Sem culpa, obviamente, deste Executivo, visto que os processos já vinham 

detrás e até por culpa do Executivo Aveirense.-----------------------------------------------------

--------- O que eu aqui venho dizer é que eu penso que esta matéria tem que tomar 
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outros contornos e é fundamental que a sociedade se movimente e se mobilize sobre 

este processo. Quando digo a sociedade, refiro-me à sociedade Aguedense e à 

sociedade Aveirense, porque senão provavelmente nem daqui a dez anos vamos ter 

ligação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu proponha ao Senhor Presidente que, se estiver de acordo, sei que não era 

muito a prática antiga de colaboração nas grandes questões do município, mas nós 

somos assim, que em conjunto com o Presidente da Assembleia Municipal, com o 

Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, com o Presidente da Assembleia 

Municipal de Aveiro, convocar-se aquilo que são as forças vivas deste Município, para 

de uma vez por todas irmos para Lisboa fazer um lobby claro, à mostra de toda a 

gente, para atacarmos este problema, porque estou a ver que o mesmo não está a 

correr bem.---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Sei que o Senhor Presidente se tem esforçado, tem tido dificuldades,  mas nós 

temos que, de uma vez por todas, dar uma volta a esta situação.----------------------------

--------- A minha sugestão é que o Senhor Presidente reunindo as forças atrás 

referidas e ainda a Associação Industrial de Águeda, a Associação Industrial de 

Aveiro, a Associação Comercial, a ABIMOTA, vamos de uma vez por todas para 

Lisboa fazer lobby sobre esta matéria. Vamos debater este assunto, vamos mete-lo 

nos jornais diariamente. Nós temos que resolver este problema porque já não é uma 

questão de ser o anterior Governo ou o novo Governo, já esteve lá o Partido Social 

Democrata, já esteve lá o Partido Socialista, já esteve tanta gente no Governo e este 

problema continua por resolver. É o meu apelo sobre esta matéria.--------------------------

--------- Em relação às informações que nos presta, Senhor Presidente, vou fazer uma 

simples nota que, parece uma pequena nota de rodapé, mas que eu penso que é 

importante. Nós vemos aqui na listagem dos processos pendentes que a Câmara 

Municipal tem, informação prestada pelo Advogado à Câmara e pela Câmara a nós, 

Membros da Assembleia Municipal, um conjunto de processos que estão pendentes, 

aonde dizem em alguns deles “…contra alegamos em treze de Maio de dois mil e 

cinco pedindo que seja mantido o despacho decorrido aonde se faz um ponto da 

situação.”------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mas, parece-me que esta listagem está errada, parece-me que isto saiu de 

alguma gaveta que esteja na Câmara já há algum tempo e foi posta aqui á pressa 

para nos fazer chegar ou então ninguém da Câmara passou os olhos por isto, porque 
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eu estou a ver aqui um processo de Águeda – Hildebrando Dias Ferreira e diz o 

estado actual do processo “...encontra-se marcado julgamento para treze de Janeiro 

de dois mil e seis, às nove horas e trinta minutos”, é importante que alguém leia estas 

coisas. Pensei ser um erro, mas verifiquei que há outros processos em nome de 

António Manuel de Almeida Reis Silva e outro, em que diz que “…a audiência do 

julgamento encontra-se marcada para o dia dezasseis de Maio de dois mil e seis, às 

nove horas e quinze minutos”. Nós estamos no dia trinta de Junho. Não sei o que se 

passa, estou a alertar sobre isto porque ainda recentemente tivemos notícias de que 

um processo que temos no nosso Município, o processo do Centro de Canoagem não 

está a correr bem porque deixaram-se esgotar prazos. É importante que alguém 

internamente olhe para estes prazos, olhe para estas questões com olhos de ver e 

não vale a pena culparmos o passado ou o futuro, porque as pessoas do passado já 

cá não estão, estão as pessoas do futuro. Concerteza que não terá que ser o Senhor 

Presidente da Câmara e também não teremos que ser nós, Membros da Assembleia 

Municipal, a estar atentos a estes pormenores, porque senão qualquer dia temos 

outra vez outros problemas por aí que não conseguimos resolver de forma 

nenhuma.”----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

--------- “Depois de ouvir falar o Doutor Antunes de Almeida devo dizer muito 

honestamente que estou convencido que o Senhor Ministro não tem decisão 

nenhuma e esperemos que não se vá embora e a decisão fique por tomar 

relativamente ao Tribunal. Também se o Senhor Presidente da Câmara não tem 

cautelas sobre os interesses para a ampliação do Tribunal, atendendo a que os 

terrenos lá de cima são do Ministério da Justiça, era bom que já as tivesse, porque 

estas coisas clarificam-se antes avançar para outro tipo de decisões.-----------------------

--------- Entretanto, relativamente às informações do Senhor Presidente da Câmara 

queria perguntar o seguinte:-----------------------------------------------------------------------------

--------- Nas informações sobre a situação financeira da Câmara aparecem vários 

valores e o Senhor Presidente refere que estão incluídas nestas verbas um milhão 

cento e dezoito mil contos, que é o financiamento que foi aprovado aqui nesta 

Assembleia. Como se deve recordar, na altura estava afecta um determinado 

conjunto de verbas que eu lhe perguntei quais é que iam ser pagas e o Senhor 

Presidente não me soube responder. Talvez agora me saiba dizer quais as verbas 
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que vai pagar e quais os valores correspondentes a cada uma dessas verbas 

relativamente a este valor, que entretanto já está disponibilizado.----------------------------

--------- Entretanto, também nas informações que são prestadas, no número cinco 

refere um processo judicial com uma infracção ambiental dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, que eu gostaria de saber que tipo de 

infracção é esta.”-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Feitos os reparos à informação escrita do Senhor Presidente, o SENHOR 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, respondeu da seguinte forma às questões 

colocadas pelos Membros da Assembleia:-----------------------------------------------------------

--------- “Quanto ao Tribunal - já houve uma reunião e a Associação Humanitária dos 

Bombeiros está disponível para vender o terreno. Quanto ao preço, eu acho que os 

Bombeiros são uma entidade de bem desta terra, devem ser solidários com a 

Autarquia, não deverão especular com um bem que é deles, que tem o seu preço, 

mas eu não estou a ver uma colectividade de Águeda com a dimensão dos 

Bombeiros a querer especular com a Autarquia.---------------------------------------------------

--------- A Câmara é de todos, os Bombeiros também são, são dos Associados, mas 

são de toda a comunidade.-------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu não estou a pensar em ir regatear com os Bombeiros, o valor que eles 

determinarem será o valor aceite, para mim é fácil de negociar. Eu não compreendo 

entre duas Instituições com a dimensão da Câmara e dos Bombeiros outra forma de 

estar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Os usufrutos são outro problema que teremos que ver como é que os vamos 

resolver. Agora sobre a casa eu não sei se é precisa ou não, neste momento. Eu 

quero que o Ministério me diga se vai precisar do terreno da casa ou não vai. -----------

--------- Eu entendo que o Ministério também não pode querer que a Câmara faça 

como fez anteriormente, estar dez anos com o terreno disponível para não fazer nada 

e dizer que agora vamos fazer outra coisa. É isto que tem que ser dito ao Ministério. 

Nós temos capacidade para negociar, porque entendo que os Bombeiros não nos vão 

fechar a porta. Mal será quando uma Instituição dessa dimensão começa a fazer 

essas coisas, porque então aí começo a ter dúvidas em Águeda, nas Instituições e 

nas pessoas.-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, sobre o terreno, aquilo que vamos oficiar ao Ministério da Justiça é que 

o devolva à Câmara. Foi dado com um fim, que não cumpriram. O que devem fazer, e 
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voluntariamente, é devolver o terreno, porque a Câmara compromete-se até arranjar 

um outro.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à visita a Leipzig - eu estava em representação da Câmara, mas havia 

outros elementos, havia uma comissão e foi só por isso que eu não referi a visita a 

Leipzig.------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

--------- Quanto ao almoço de trabalho que tive em Lisboa com o Senhor Secretário de 

Estado, onde foi abordado o assunto da ligação Águeda / Aveiro, tive oportunidade já 

de fazer uma reunião com a Estradas de Portugal e a ideia que eu tinha é que o 

projecto que constava na Câmara de Águeda era uma ligação rápida Águeda /Aveiro.-

--------- Fui confrontado com a situação de que a ligação no Concelho de Aveiro era 

uma ligação lenta com um conjunto de rotundas que não configuram o perfil que nós 

ansiamos por esta ligação.-------------------------------------------------------------------------------

--------- Já falei com o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Aveiro e tenho 

agendada uma reunião com ele para ver o que é que vamos fazer e qual é o objectivo 

desta ligação.------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ele tem a mesma ideia que nós temos a respeito desta ligação e que é 

possível um entendimento dentro deste princípio e depois aceito a sua sugestão, 

obviamente, porque acho que isto é um anseio demasiado velho, para que não 

sejamos todos forçados a dizer que é necessário para o Concelho de Águeda e para 

o Concelho de Aveiro para unir estas cidades.-----------------------------------------------------

--------- O que foi dito pelo Senhor Secretário de Estado é que não está no Plano 

Rodoviário Nacional, mas faz parte das intenções do Governo unir as principais 

cidades com as capitais de distrito.--------------------------------------------------------------------

--------- Não tenho prazos mas a situação é que Águeda e Aveiro estão de acordo com 

o projecto, pelo que vamos avançar com força e tentar o mais rapidamente possível.--

--------- Quanto à listagem dos processos pendentes - não foi tirada de nenhuma 

gaveta, foi pedida, tem alguns erros, vou esperar que não voltem a acontecer.-----------

--------- Quanto ao financiamento que o Doutor António Martins perguntou, existe uma 

listagem das verbas, que vou ter que lhe enviar.---------------------------------------------------

-- Quanto à infracção ambiental dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 

- eu considero que é uma ridicularia, eu não subscrevo as palavras do Presidente da 

Associação Nacional de Municípios mas apetecia. Muito simplesmente é isto: Os 

Serviços Municipalizados em devido tempo, ou seja, três meses antes do terminus da 
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licença de descarga pediram à CCDR nova licença para continuar a fazer descarga. A 

CCDR não emitiu a licença nesses três meses e passado cerca de quatro ou cinco 

meses ainda não a tínhamos. Os fiscais do ambiente vieram cá e como  faltava o 

documento aplicaram esta multa, que vamos contestar em Tribunal. Isto para mim é 

ridículo, porque se eles tinham alguém a multar era a CCDR. Diz o Código do 

Procedimento Administrativo que tem dez dias para dar uma resposta, não era 

preciso tanto, bastava que fosse dentro dos três meses com a antecedência que foi 

pedido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Obviamente que não vamos pagar uma multa de uma coisa que de todo não é 

da nossa responsabilidade.”----------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- “Senhor Presidente da Câmara eu não percebi de uma forma clara a 

explicação da ligação Águeda / Aveiro. Há aqui uma questão que eu sempre coloquei 

e continuo a colocar: Não faz parte do Plano Rodoviário Nacional a ligação de Águeda 

à auto-estrada?----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Por uma determinada altura alguns políticos deste País quiseram enganar-nos 

e começaram a falar em vias rápidas. O que eu quero saber é o seguinte:-----------------

--------- Está ou não projectada e programada uma ligação de Águeda à auto-estrada, 

que seria perto de Fermentelos  e que ia até ao Mamodeiro? Não era a ligação a 

Aveiro, porque essa ligação a Aveiro devia ser melhorada, porque o Senhor 

Presidente da Câmara Girão Pereira na altura fez um “carreiro” em vez de fazer uma 

ligação a Aveiro.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O que o Senhor Presidente respondeu não me satisfez, porque eu quero saber 

se a tal ligação rápida de Águeda a Aveiro, que era rápida só até ao Concelho de 

Aveiro e depois era uma via de acesso com rotundas para recriar os olhos do Baixo 

Vouga, se tem alguma coisa ou não a ver com o abandono da auto-estrada. Essa é 

que é a questão. O que Águeda precisa é de uma ligação rápida à auto-estrada. Se 

depois há dinheiro do País para duplicar uma via rápida Águeda / Aveiro, que custa 

quase tanto como custa a ligação à auto-estrada, é outra questão. Eu queria que isto 

fosse esclarecido.”------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

--------- “Senhor Doutor Antunes de Almeida, o Plano Rodoviário Nacional contempla 

uma ligação de Águeda à auto-estrada, só que não há projectos ainda. Eu estive na 
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semana passada nas Estradas de Portugal e aquilo que me disseram foi que não 

havia ainda projectos. Há um corredor que está definido mas não avançou mais do 

que isso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mas, aquilo que eu defendi e disse aqui na outra Assembleia, e que mantenho, 

é que se avançasse com a ligação cá por cima e com um nó na auto-estrada, o que 

nos permitiria estar muito mais rapidamente na auto-estrada e muito mais 

rapidamente em Aveiro.-----------------------------------------------------------------------------------

--------- Fui confrontado nas Estradas de Portugal que aquilo que o anterior Executivo 

de Aveiro pediu foi uma rua totalmente diferente, não é uma via rápida.--------------------

--------- Falei com o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, que se 

mostrou disponível para estudarmos a hipótese de uma ligação rápida Águeda / 

Aveiro. Se nós estivermos unidos neste processo eu penso que é o melhor, que já 

pode servir, e podemos optar por este o mais rapidamente possível. Se nós não 

chegarmos a acordo vamos por outra alternativa.-------------------------------------------------

--------- Qual deve ser o nosso objectivo número um? Eu penso que é este, mais 

rapidamente na auto-estrada, mais rapidamente em Aveiro e ficamos com uma 

situação resolvida. Se não conseguirmos, vamos procurar outra, porque é preciso que 

as duas Câmaras tenham os mesmos interesses. Vamos tentar sensibilizar Aveiro 

para isso, porque há interesses da parte deles e interesses da nossa parte para esta 

situação. A partir daí, depois definimos a estratégia.”---------------------------------------------  

--------- DOIS . QUATRO -  Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal 

de autorização da Concessão da Cantina Municipal, bar anexo e fornecimento 

de refeições para as Escolas do primeiro Ciclo do Ensino Básico do Município 

de Águeda, ao abrigo do disposto na alínea q) do número dois do artigo 

quinquagésimo terceiro da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa 

e nove, de dezoito de Setembro, com a redacção dada pela Lei número cinco – 

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

--------- Ao iniciar este Ponto da Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da 

Assembleia deu a palavra aos Senhores Membros que fizeram as seguintes 

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

--------- Senhor Membro ALBERTO JOSÉ FERNANDES MARQUES:-----------------------

--------- “Começo por dizer que o Grupo Municipal do Partido Social Democrata é por 

princípio favorável à concessão de determinados serviços prestados pela 
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Administração Pública, sempre que exista a possibilidade de os mesmos serem 

efectuados por entidades privadas com maior qualidade e se possível com menores 

custos e este caso específico da Cantina de Águeda não é excepção.----------------------

---------- Nós estamos conscientes desta necessidade da cantina prestar um serviço 

cada vez melhor a todos os utentes e não podemos esquecer aqui a questão das 

crianças que são servidas por este serviço no ensino do primeiro ciclo e entendemos 

que deve ser dada acima de tudo prioridade ao cumprimento de todas as normas de 

higiene e segurança e da qualidade na situação alimentar.-------------------------------------

--------- O nosso voto em relação a esta concessão vai ser positivo.--------------------------

--------- Agora, não podemos deixar de alertar para alguns aspectos que nos levantam 

algumas dúvidas, quer no que respeita aos procedimentos, quer até ao próprio 

conteúdo da proposta, porque o que o Executivo aqui nos apresenta não é uma mera 

deliberação da Assembleia para autorizar a concessão, trazem-nos já um articulado 

completo, quer do contrato de concessão, quer do regulamento de funcionamento da 

cantina.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Isto aqui hipoteca-nos um pouco o futuro, porque há aqui determinadas 

situações que estão em aberto e que me parece que deveriam ser esclarecidas e que 

com esta aprovação na Assembleia damos uma espécie de cheque em branco ao 

Executivo e até em última análise ao concessionário da cantina.-----------------------------

--------- Nós temos algumas dúvidas em que uma delas tem a ver com o pessoal ao 

serviço da cantina. De acordo com aquilo que tive oportunidade de ver na proposta e 

no regulamento, a entidade concessionária será responsável pela coordenação, pelo 

controlo e pela gestão do pessoal que vai estar afecto à cantina. Sendo que os 

actuais funcionários da Câmara Municipal, que trabalham na cantina irão manter-se 

nesse serviço, ficando portanto sobre a alçada desse concessionário.----------------------

--------- Há algumas questões que me passaram em claro: Por um lado queria saber 

se os funcionários da Câmara Municipal aceitam essa mudança na cadeira de 

comando e se sendo esta entidade terceira que vai estar a geri-los e a orienta-los, 

quem é que vai proceder à avaliação desses funcionários dentro do Quadro da 

legislação laboral da Administração Pública? Há progressões na carreira, as pessoas 

têm que ser avaliadas e a sua progressão na carreira depende dessa avaliação. Era 

importante saber quem é que faz essa avaliação, se são os serviços da Câmara, se é 

o concessionário, se há algo previsto relativamente a isso.-------------------------------------
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--------- Também uma outra questão, penso que esta estará precavida, se os 

vencimentos dos funcionários serão pagos pela Câmara, mas se essa contrapartida 

está salvaguardada no custo da concessão, gostaria também de saber quantos 

funcionários estão actualmente colocados fisicamente ao serviço da cantina.-------------

--------- Um outro assunto que também não encontramos resposta, que é 

frequentemente falado em Águeda, sobre a possibilidade de a cantina vir ou não 

poder servir refeições a pessoas que não são funcionários da Autarquia ou dos 

Serviços Municipalizados. Não encontrei nenhuma referência nesse aspecto no 

regulamento da concessão, não sei se a omissão significa essa possibilidade ou 

impossibilidade.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Trata-se de um aspecto que para além do interesse que possa ter para o 

concessionário, também tem algum impacto no sector da restauração da cidade.-------

---------- São estas e outras lacunas que não ficam esclarecidas nesta proposta e que 

nos deixam na dúvida, porque se estivéssemos a aprovar o conceito de concessão 

mais tarde, durante a elaboração dos contratos poderiam ser corrigidos e 

salvaguardados estes aspectos. Assim estamos desde já a aprovar o pacote 

completo.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O concessionário pode, resguardando-se nesta aprovação, agarrar-se a 

determinadas lacunas que depois lhe podem ser úteis e podem, eventualmente, ser 

prejudiciais ao Município.---------------------------------------------------------------------------------

--------- Nós, obviamente que vamos confiar no bom senso e na vontade que o 

Executivo tem de que tudo funcione nas melhores condições, não temos dúvidas 

quanto a isso e não vamos ser uma força de bloqueio.---------------------------------------- --

--------- Mas, deixamos aqui estes alertas e esperamos que, de facto, sirva para que a 

Câmara tenha em atenção esses aspectos e outros. Nós estamos aqui para fazermos 

uma posição construtiva e é assim que vamos continuar.”-------------------------------------- 

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

--------- “Eu penso que a cantina da Câmara Municipal de Águeda, em princípio, na 

sua génese tinha como finalidade apoiar os trabalhadores da própria Câmara. Depois, 

talvez por ter pouca frequência foi aberta a possibilidade a outras entidades, 

funcionários autarcas e funcionários públicos.------------------------------------------------------

--------- Eu sou favorável à proposta apresentada, mas também gostaria de fazer 

algumas considerações. O âmbito desta proposta não atinge as crianças dos Jardins 
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de Infância. Numa proposta da Câmara Municipal vinha uma referência feita pelo 

Professor António Tondela a esse facto, mas não é, que fique bem claro, que é só 

para as crianças que frequentam a escola do ensino básico, que é entre a primeira e 

a quarta classe. Fui informado entretanto que as escolas do Concelho não 

englobadas nesta proposta são também apoiadas mas de uma maneira personalizada 

e pontual noutras Freguesias.---------------------------------------------------------------------------

--------- Por outro lado, na proposta apenas está considerada a refeição do meio-dia. 

Nalgumas escolas tornou-se imperioso outro apoio alimentar de manhã e à tarde. Que 

pensa fazer a Câmara nesta situação?---------------------------------------------------------------

--------- Por outro lado, neste relatório que tivemos acesso não sei quantos alunos do 

Concelho são abrangidos e da leitura dos contratos, não entendi como é que no caso 

de denúncia de contrato será resolvido o problema alimentar dos alunos que a 

Câmara Municipal tem o dever de resolver. Se no meio do ano lectivo a Câmara 

Municipal por incumprimento da Empresa decidir suspender a actividade dessa 

empresa, quem é que a partir daí e como se assegura a alimentação a esses 

alunos?--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Fiquei também com dúvidas sobre o facto de os reformados da Administração 

Pública terem ou não o direito de frequentar a cantina e o bar da Câmara Municipal.---

--------- Considerando que os preços são convidativos poderá haver um fluxo de 

clientes que até poderão trazer os produtos para fora da cantina com manifesto 

desagrado dos comerciantes.---------------------------------------------------------------------------

--------- Por outro lado, quero chamar a atenção que noutras Instituições se optou por 

este sistema da concessão é o exemplo da CERCIAG e do Lar da Terceira Idade de 

Águeda que decidiram voltar eles próprios a cozinhar em vez de concessionar esta 

acção a uma empresa. O assunto deve fazer-nos meditar.-------------------------------------

--------- Às vezes a qualidade ou a maneira de fabricar não são aqueles a que a nossa 

população está habituada.--------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu meditei e pesando os prós e os contras, aprovo esta proposta da Câmara.--

--------- Finalmente, gostaria de saber qual é o preço de cada refeição para os 

funcionários, para as pessoas que cá vêm e não são funcionários, para os reformados 

e para os funcionários do Tribunal?--------------------------------------------------------------------

--------- Quem fixa esse valor e quem recebe o excesso em relação ao preço base?----

--------- Gostaria também de saber no caso de uma emergência, como por exemplo o 
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apoio aos Bombeiros quando estão em acções no mato, se esta empresa está 

disponível para fornecer refeições tal como anteriormente eram fornecidas às vezes 

pelos serviços camarários.”------------------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Membro FERNANDO MANUEL MARTINS NUNES DE ALMEIDA:------

--------- “Só queria colocar uma questão à Câmara Municipal em forma de reforçar 

aquilo que eu penso, que era uma inquietação do Doutor Silva Pinto, que é saber 

como é que se vão articular as distribuições das refeições servidas por esta empresa 

concessionada pela Câmara Municipal, com refeições que já são servidas localmente 

por algumas Instituições e sobretudo saber se está previsto algum esquema especial 

para evitar alguma eventual conflitualidade.”-------------------------------------------------------- 

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

--------- “Esta matéria que estamos a discutir entronca precisamente naquilo que o 

Centro Democrata Social sempre defendeu, que é o rigor na gestão pública, gerir 

melhor e gerir com mais eficácia.-----------------------------------------------------------------------

--------- Agora, o problema é que de tudo aquilo que aqui se disse também entronca 

precisamente naquilo que nós pensamos, Senhor Presidente. É que este tipo de 

concessão exige um estudo financeiro, exige saber se efectivamente vai ser melhor 

do que aquilo que está, exige saber qual é a projecção que a cantina vai assumir e  

isso não está na proposta. Está de facto um conjunto de regulamentação muito bonito 

que tem algumas importantes lacunas, como aqui já foram apresentadas.-----------------

--------- Mas na verdade, nós temos sérias reservas, porque o Senhor Presidente não 

explica em termos de projecção, faltam aqui públicos nucleares em termos de 

população escolar para serem servidos. Portanto, temos algumas dúvidas sobre a 

eficácia daquilo que o Senhor Presidente nos quer provar aqui. ------------------------------

---------- Assim, nós neste momento estamos entre o “sim” e o “não”, porque temos 

dúvidas para além daquelas que foram aqui expressas, também ao nível dos 

números. Eu não sei, a exemplo daquilo que já se passou com os Serviços 

Municipalizados, num tempo que não vai muito distante, em que nós, oposição, 

pedimos para o Senhor Presidente ponderar um bocadinho mais.---------------------------- 

--------- Também nessa altura como se deve recordar, o estudo que foi apresentado 

gerava na nossa cabeça algumas dúvidas, e vamos ver se, no futuro de facto o 

Senhor tinha toda a razão que quis aqui ter ou se não tinha. E, como estamos na 

segunda repetição de um evento semelhante, eu voltava a pedir ao Senhor 
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Presidente que pondere esta situação e que nos diga por números, de facto, qual é a 

sua projecção para que nós fiquemos tranquilos ao aprovar uma coisa com a qual 

nós, em termos de princípio, estamos rigorosamente de acordo.”-----------------------------

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

Senhor Presidente da Câmara respondeu às questões que lhe foram colocadas nos 

seguintes termos:-------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Começo por dizer ao Doutor Alberto Marques que conforme a avaliação que é 

feita, nós estamos inclusivamente a meio de um processo. Temos a introdução do 

SIADAP que nos deram seis dias para fazer a classificação e caracterização de 

objectivos. Obviamente que eles vão ter objectivos, serão acompanhados pelo 

prestador de serviços que nos vai dizer se os objectivos foram cumpridos ou não. 

Basicamente é uma chefia externa que está a acompanhar o trabalho daqueles 

funcionários.--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto aos vencimentos é uma carreira como se esteja a desenvolver nos 

quadros da Câmara, com toda a progressão de acordo com aquilo que está instituído 

na função pública. Com quem eles trabalham directamente e com quem têm dever de 

obediência é a entidade contratante, ou seja, o concessionário.--------------------- ---------

--------- Quanto ao fornecimento de refeições a outras pessoas, eu entendo que esta 

cantina não deve fazer concorrência a outras entidades. O objectivo que está aqui e 

que é primordial para mim é o servir refeições com qualidade e em quantidade às 

escolas e aos funcionários da Câmara que queiram, todos os outros para mim são 

secundários.--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Há aqui aberta uma excepção, que não sei se irá continuar que é o acesso 

dos funcionários públicos que continuam aqui a comer, mas não tenho ainda uma 

posição definida sobre isso.------------------------------------------------------------------------------

--------- Mas a minha convicção é que é uma cantina da Câmara e não está a fazer 

concorrência a outras entidades.----------------------------------------------------------------------- 

--------- Para responder, também, ao Doutor Silva Pinto, eu não concordo muito com a 

situação das refeições para casa. A cantina da Câmara é para servir os seus 

funcionários e servir refeições para as escolas.----------------------------------------------------

--------- Quando tomamos medidas tomamo-las a partir de uma determinada altura e 

não estamos para andar sempre a mexer com as diferentes situações.---------------------

--------- Quanto às refeições que nós vamos servir é entre cento e setenta e cinco e 
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duzentos e cinquenta refeições, é o número que estimamos e o número de base para 

partirmos para este estudo.------------------------------------------------------------------------------

--------- Os preços estão dentro dos parâmetros, tanto das refeições que são servidas 

nas escolas como dentro do subsídio de refeição. O custo que vai ser aqui imputado 

às pessoas que queiram almoçar na Câmara é o subsídio de refeição, que está 

estipulado na lei e nós iremos aplicar esse preço.-------------------------------------------------

--------- Para as escolas, quanto mais económico melhor, dentro das regras que forem 

estabelecidas em Decreto-Lei para o cumprimento destas normas.--------------------------

--------- Num estudo pedido a uma empresa dentro destas condições, a partir da qual 

avançamos para esta concessão, uma refeição para as crianças custa-nos um euro e 

quinze cêntimos. Aqui há ainda a acrescentar alguma verba por causa do 

acondicionamento que nesta proposta não foi contemplada. Fizemos essa consulta e 

poderá custar-nos mais vinte cêntimos do acondicionamento da refeição.-----------------

--------- Quanto ao transporte, este será assegurado e da responsabilidade da 

Câmara.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Temos soluções diferentes de resposta às necessidades de refeições nas 

escolas do Concelho. Nós queremos que as crianças sejam bem servidas e se 

possível com uma resposta local de boa qualidade. Não havendo essa possibilidade, 

aquilo que nós estamos a criar neste momento é a possibilidade de ir lá levar as 

refeições, porque a empresa que vier para cá garante-nos essa possibilidade.-----------

--------- Quanto ao receios do Doutor Silva Pinto, se a empresa de um momento para o 

outro deixar de nos servir, espero que nos avisem com dois ou três dias de 

antecedência, porque com esse prazo é possível que outra empresa confeccione as 

refeições que nós pretendemos-------------------------------------------------------------------------

--------- Não queremos obviamente conflitualidade, queremos qualidade, havendo 

qualidade não há problemas.----------------------------------------------------------------------------

--------- Estes contratos são válidos por um ano, renováveis. Faz parte dentro da Lei 

Geral, pelo que está tudo razoavelmente acautelado. Não optamos por fazer as 

refeições internamente, porque obrigava-nos a fazer grandes investimentos em 

termos de condições de transporte, de dietistas, e como sabem, as admissões na 

função pública estão limitadas e os objectivos da Câmara são outros.----------------------

--------- Nós temos pessoas com mais capacidade e cujo objectivo é fazer refeições, 

temos é que exigir que façam refeições com qualidade para nós podermos dar às 
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pessoas que trabalham na Câmara e aos alunos das nossas escolas.----------------------

--------- Sobre os infantários, se houver necessidade de alguns infantários terem 

refeições é um assunto a estudar, porque aquilo que nós estamos a ganhar com isto é 

maior flexibilidade e maior capacidade de resposta.”------------------------------------------- --

------- Senhor Membro MANUEL ANTUNES DE ALMEIDA – PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTO:-------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- “Senhor Presidente nós somos favoráveis à concessão, mas agora fiquei com 

uma dúvida, porque o Senhor Presidente foi pouco afirmativo, disse que as refeições 

eram para os alunos das escolas, para os funcionários da Câmara e depois 

relativamente a funcionários que já cá vinham foi evasivo e relativamente a outras 

pessoas não respondeu.----------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu queria saber, de uma forma clara, com toda a transparência, porque estes 

elementos não constam no Regulamento e como não consta, há um lapso.---------------

--------- Queria exactamente saber o que é que efectivamente a Câmara vai fazer e a 

quem é que se vão destinar as refeições, se é para as escolas, para os funcionários 

da Câmara que quiserem cá vir. Gostaria, também, que definisse se os que já cá vêm 

comer, mesmo não sendo funcionários, se lhe dão essa prerrogativa, que é para nós 

termos certezas para quando a concessão for implementada nós sabermos que foi 

exactamente isto que aprovamos.”--------------------------------------------------------------------- 

--------- Senhor Membro ANTÓNIO MANUEL FERNANDES MARTINS – PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTO:-------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- “Eu queria que o Senhor Presidente me esclarecesse porque tenho algumas 

dúvidas. Uma empresa privada é uma empresa que visa o lucro e portanto tem 

necessidades de programar os seus mercados de forma a aumentá-los ou aumentar a 

rentabilidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Neste momento o projecto que nos foi apresentado é um projecto limitativo, 

porque eles só vão servir determinadas refeições. Mas, entretanto, o Senhor 

Presidente colocou a questão de que se for necessário para aqui ou para ali, isso está 

a entroncar precisamente no que eu lhe disse, é a falta de projecção do projecto que 

o Senhor nos apresenta relativamente à capacidade ou à potencialidade que a 

empresa tem de projectar o seu lucro e a sua capacidade de fazer dinheiro. A 

empresa que vai aceitar esse contrato já está tacitamente escolhida? Vai lançar 

concursos? É uma empresa que aceita essas regras?-------------------------------------------
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--------- Senhor Presidente isto deixa-nos uma série de dúvidas que eu volto a reforçar, 

que deixa algum espaço nebuloso que eu acho que tem alguma perigosidade.”---------- 

--------- SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:---------------------------------------------------  

--------- “Nós consultamos uma empresa do mercado que nos deu preços, se nós 

pudéssemos fazer um ajuste directo poderíamos contratar aquela empresa e estava 

resolvido, mas nós não podemos fazer isso. Sabemos de uma resposta do mercado, 

aquela empresa se vier concorrer, porque vai ser um concurso público, em principio 

vem com os preços que nos apresentou.-------------------------------------------------------------

--------- Agora, aquilo que eles têm é um número mínimo de refeições para funcionar, 

ou seja, com estes duzentos e tal para alunos e setenta para adultos, eles conseguem 

fazer um determinado preço, daí para cima mantêm esse preço, foi isto que nos foi 

transmitido. Eu não ponho preços no concurso, eu tenho uma base.------------------------

--------- Se me dessem preços que eram incomportáveis eu fazia outra coisa, mas não 

foi isso que aconteceu. Nós fomos perguntar a uma empresa se estava disponível 

para fornecer refeições e qual o preço, e deram-nos uma proposta. Agora vamos 

fazer um concurso e estamos convictos que não virá muito longe disto. Nós temos 

uma base para saber se avançamos para concurso ou se vamos tomar outra decisão. 

Eu não sei como é que se consegue saber, qual é o preço que as empresas vem 

oferecer para fazer um determinado serviço se não as consultarmos, ou partimos 

completamente às cegas ou então fazemos isto. Perguntamos a uma empresa, 

poderíamos ter perguntado a mais, mas sabemos que há uma que vem, que oferece 

determinadas condições e que estamos à espera que ofereça essas mesmas 

condições quando concorrer, esperamos que concorra.-----------------------------------------

--------- Agora, quanto à questão do Doutor Antunes de Almeida sobre a quem se 

destinam as refeições a minha ideia é que serão para os funcionários depois aceito 

sugestões, que serão discutidas.”----------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo mais intervenções acerca deste assunto, o Senhor Presidente 

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

deliberou, por maioria, com três abstenções, aprovar a proposta da Câmara Municipal 

de autorização da Concessão da Cantina Municipal, Bar Anexo e fornecimento de 

refeições para as Escolas do Primeiro Ciclo do Ensino Básico do Município de 

Águeda, ao abrigo do disposto na alínea q) do número dois do artigo quinquagésimo 

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



 46 

Setembro, com a redacção dada pela Lei número cinco – A, barra dois mil e dois, de 

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

--------- DOIS . CINCO  – Discussão e aprovação da Proposta da Câmara 

Municipal de Adesão ao Programa FINICIA – Protocolo entre a CEC, IAPMEI e a 

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

---------  De seguida, o Senhor Presidente da Mesa deu a palavra aos Membros da 

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

--------- Senhor Membro ALBERTO JOSÉ FERNANDES MARQUES -----------------------

--------- “Sobre este ponto da Ordem de Trabalhos cumpre também dizer que a opinião 

do Grupo Municipal do Partido Social Democrata é também positivo. Eu em particular 

tive oportunidade de acompanhar a génese e o desenvolvimento deste projecto 

FINICIA. A Associação Empresarial que até à pouco tempo tive a honra de dirigir faz 

parte do CEC – Conselho Empresarial do Centro, a actual Câmara de Comércio e 

Industria parceiro fundamental deste programa de apoios e é com grande satisfação 

que vemos o município de Águeda a aderir a esta iniciativa.-----------------------------------

--------- Trata-se de um conjunto de apoios, as explicações estão na documentação e 

à disposição de todos os Membros da Assembleia.-----------------------------------------------

--------- Tem um potencial muito interessante para projectos de dimensão 

relativamente pequena, de empresas com algum potencial de inovação, e por outro 

lado de interesse regional e, é nesta parte que a Câmara Municipal pode assumir um 

papel mais relevante, contribuindo com uma pequena parte do bolo do qual irão ser 

retirados os apoios para essas empresas, em suma, é esta a opinião do Grupo 

Municipal do Partido Social Democrata.--------------------------------------------------------------

--------- Eu queria deixar aqui um pequeno reparo, este é um sinal concreto do que 

temos ouvido do Executivo relativamente ao seu interesse e ao apoio aos 

empresários do Concelho. Este município já deu provas de que está de facto disposto 

a ouvir e tem ouvido bastante os empresários do Concelho. Tem concerteza tomado 

muitos apontamentos e tem concerteza soluções gizadas para ajudar os 

empresários.-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Neste momento, como munícipes, estamos à espera de começar a 

concretização de tudo isso. Tanto os comerciantes, como os industriais e os serviços 

deste Concelho estão à espera que depois de tantos meses de auscultação que este 
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primeiro passo de aderir ao FINICIA seja o sinal de que a acção vem aí.”------------------ 

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

--------- “Queria apenas um esclarecimento sobre esta matéria, porque refere o 

acompanhamento que a Câmara deverá fazer aos projectos na medida em que vai ter 

que distribuir os cinquenta mil euros que estão previstos para este projecto FINICIA.---

--------- Perguntava ao Senhor Presidente da Câmara se para um valor desta natureza 

está a pensar em criar alguma estrutura de acompanhamento para a gestão deste 

tipo de projectos.”------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:---------------------------------------------------  

--------- “Quem vai fazer o acompanhamento a estes processos é a CEC, a Câmara irá 

acompanhar, irá ter uma posição. Nós vamos tomar a seguinte metodologia: vou 

convidar a Associação Empresarial de Águeda, a ACOAG e a ABIMOTA para ver se 

vamos ter alguma selectividade nos projectos e vou ouvir as forças industriais e os 

comerciantes para ver o que é que nós devemos apoiar, se devemos fazer 

selectividade ou não.---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quem vai escolher se há vantagens no processo e se é credível são as 

instituições bancárias, quem vai acompanhar os processos é a CEC. Isto é um 

acompanhamento que pode ir até cinco, seis anos que é a duração do empréstimo.----

--------- As vantagens é que é um empréstimo a cem por cento (capital de risco) e que 

vai até ao máximo de quarenta e cinco mil euros. É um sinal claro que queremos 

apostar nas empresas que se criem ou se modernizem no Concelho. A Câmara 

Municipal de Águeda vai apostar, dar algum dinheiro e potenciar. Neste momento o 

que está em causa são cinquenta mil euros, podemos ir até aos mil euros, mas se 

este tiver boa adesão como esperamos fazemos uma ou duas tranches.-------------------

--------- É um primeiro passo para depois darmos continuidade.”------------------------------ 

--------- Não havendo mais intervenções acerca deste assunto, o Senhor Presidente 

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

deliberou, por maioria, com uma abstenção, aprovar a proposta da Câmara Municipal 

de Adesão ao Programa FINICIA – Protocolo entre a CEC, IAPMEI e a Câmara 

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

--------- DOIS . SEIS – Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal a 

autorizar o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento a deliberar sobre a concessão de Apoio Financeiro à ACASA, ao 
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abrigo do disposto na alínea e) do número quatro do artigo quinquagésimo 

terceiro 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;------------------------------------------------------- 

--------- Relativamente a este Ponto da Ordem do Dia foram feitas as seguintes 

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

--------- SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:----------------------------------------------------

--------- “Esta proposta é apresentada porque quando aprovamos o Plano e 

Orçamento da Câmara aprovamos também o pagamento à ACASA dos funcionários 

da Câmara Municipal. Os funcionários dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento na minha perspectiva e penso que na vossa também, são funcionários 

da Câmara e estamos num processo de integração no Quadro e isto é para os colocar 

ao mesmo nível.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à discussão sobre a ACASA que está a ser feita no âmbito da 

Associação Nacional de Municípios e também da Associação de Municípios da Ria, 

posso dizer-vos que tivemos uma reunião esta semana e esperamos que antes do 

final do ano tenhamos decisões claras, de qual vai ser o futuro desta ligação para o 

próximo ano, que será a nível da Associação de Municípios e talvez mais alargada a 

Associação de Municípios Portugueses.”------------------------------------------------------------- 

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

--------- “Senhor Presidente vou dividir a minha intervenção em duas fases, a primeira 

fase é sobre alguns pedidos de esclarecimento, que são importantes serem feitos 

para que todos fiquemos a conhecer melhor esta proposta e a segunda fase é sobre o 

meu sentido de voto e o sentido de voto do próprio Partido Social Democrata.-----------

--------- O que eu vejo, nesta proposta que nos foi apresentada é para deliberar sobre 

a concessão de apoio financeiro à ACASA.---------------------------------------------------------

--------- A primeira questão que coloco é exactamente para saber qual é o valor do 

apoio financeiro a conceder? Concretamente queremos saber quanto é que vale este 

subsídio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A segunda questão – quanto é que representa em percentagem este valor nos 

salários do trabalhador? Segundo sei, este é um valor que está indexado aos salários 

do trabalhador e queremos saber quanto representa em percentagem o valor, que 

será suportado pela Câmara Municipal de Águeda. Também há uma parte mais 
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pequena que cabe ao trabalhador descontar para a ACASA, gostaria que me 

informasse qual é este valor em percentagem.-----------------------------------------------------

--------- A terceira questão é para saber quem tem direito a este subsídio. Quais são 

os trabalhadores que vão usufruir deste subsídio. Se são os trabalhadores, se são os 

pais, se são os filhos, se não os ex-trabalhadores, quem são efectivamente as 

pessoas que vão usufruir deste subsídio.------------------------------------------------------------

--------- A última questão que coloco é para saber qual o benefício e em que 

percentagem são comparticipadas as pessoas que usufruem deste benefício, 

segundo sei tem a ver com sistema de saúde. Qual é a percentagem que a ACASA 

comparticipa nestas despesas.--------------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Presidente isto é simplesmente para que fique claro aos olhos do 

município do que é que estamos aqui a discutir e quais são os custos para que não se 

especule muito, porque às vezes especula-se demais sobre esta matéria.-----------------

--------- Quanto à posição do Partido Social Democrata sobre este assunto, venho 

informar que o Partido Social Democrata ao longo dos anos nunca teve uma conduta 

clara, há elementos do Partido Social Democrata que são a favor e outros que são 

contra, o que tem acontecido em todas as Assembleias nos anos que eu por cá tenho 

passado. Portanto, o Partido Social Democrata dará liberdade de voto.---------------------

--------- Quanto à minha posição é que voto contra e nesta matéria estou em parte de 

acordo com o Senhor Presidente da Câmara, e, só em parte, porque na deliberação 

tomada na reunião de um de Junho a Senhora Vereadora Paula Cardoso disse o 

seguinte: “…fez alguns comentários relativamente às informações prestadas pelo 

Senhor Presidente e disse que se lembrava de que no programa eleitoral do Partido 

Socialista para as últimas eleições autárquicas constava a retirada da Câmara e dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Águeda da ACASA.” Responde 

o Senhor Presidente: “…o Senhor Presidente afirmou que não prometeu fazer isso no 

primeiro ano de mandato”, quer dizer que ele concordava mas não tinha que ser logo 

no primeiro ano de mandato.----------------------------------------------------------------------------

--------- Nesta matéria no concordar estamos de acordo, no primeiro ano de mandato é 

que não estamos de acordo. É que eu entendo que se eventualmente o Senhor 

Presidente concordasse com isto devia acabar já.-------------------------------------------------

--------- Eu penso que num momento de grande aperto financeiro do município, o 

Senhor Presidente fala, num momento em que a nível nacional são dadas directrizes 
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pelo Governo para que se corte com todas as prestações acessórias, com todos os 

apoios acessórios, sub-sistemas de saúde, sub-sistemas de apoio, que efectivamente 

no município nós devemos também dar esta mensagem.---------------------------------------

--------- Penso que não estamos a caminhar bem, mas já o digo há muitos anos, tenho 

votado constantemente contra esta proposta, é para mim uma questão de princípio, 

eu sei que os trabalhadores municipais não gostam que eu venha cá dizer, não 

gostam desta situação, mas eu sou coerente com aquilo que penso e penso que é 

uma asneira estarmos a aprovar esta proposta e quero dizer que penso e concerteza 

pensa, também, o Senhor Presidente se não, não teria dito o que disse na própria 

reunião de Câmara.”--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- “Sobre esta matéria eu venho só reafirmar a posição que o Centro Democrata 

Social sempre teve sobre ela. Nós sempre fomos coerentes e sempre entendemos 

que era anormal uma situação destas relativamente a todos os outros trabalhadores, 

quer da função pública, quer do sector privado a nível do país, que têm um sistema de 

segurança não deve haver duplo esquema de segurança.--------------------------------------

--------- Eu também li pelas notas que me chegaram sobre as votações, que todos os 

elementos do executivo estiveram na reunião onde o assunto foi votado.------------------

--------- Eu lembrava que o Senhor Vereador Jorge Almeida noutros tempos e noutro 

contexto geopolítico sempre se manifestou, também, contra esta situação. Não sei se 

esteve presente nessa reunião de Executivo e se votou favoravelmente ou não.---------

--------- Mas acho que é bom, que se deixe bem claro, que nós vamos voltar a ser 

coerentes. Sempre fomos contra esta situação, o voto do Centro Democrata Social 

será também contra esta proposta.”------------------------------------------------------------------- 

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

--------- “Em relação a esta matéria a minha posição também é tão clara como a 

destes dois elementos, eu sou contra, contra qualquer duplicação de sistemas de 

defesa de saúde, seja ele qual for.---------------------------------------------------------------------

--------- Em relação a esta votação não, porque o que se está aqui a pedir para votar é 

que a meio de um ano não haja diferenciação entre dois sistemas, que os 

funcionários dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento tenham um 

sistema e os funcionários da Câmara tenham outro, é a proposta que o Senhor 

Presidente acabou de apresentar.----------------------------------------------------------------------
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--------- Eu irei votar favoravelmente esta proposta, com a certeza que posso garantir 

aqui ao Senhor Presidente e à sua proposta futura que sou fatalmente contra, na 

próxima vez que houver aqui alguma votação sobre a ACASA na globalidade da 

Câmara, eu serei contra.”---------------------------------------------------------------------------------  

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

--------- “O Professor José Vidal traz aqui um argumento importante, mas que já anda 

há muitos anos na Câmara e eu digo que, quem faz um Plano de Actividades e inclui 

nele estas verbas é porque está a contar que elas sejam aprovadas e a seguir vir 

pedir-nos, a nós, que atrás de uma decisão tomada num Plano de Actividades a 

reboque, vamos aprovar a outra. Não pode ser, se nós somos contra é contra do 

princípio ao fim, porque quem fez o Plano de Actividades já foi este Executivo e já lá 

pôs claramente esta verba para ser aprovada.”----------------------------------------------------

---------- SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA:---------------------------------------------------

--------- “O valor do apoio financeiro que é pago pelos Serviços Municipalizados à 

ACASA é cerca de dois mil euros por mês, corresponde a uma taxa de sete, vírgula, 

cinco por cento do salário dos trabalhadores. Quanto ao que os funcionários 

descontam penso que é uma taxa de um ou um, vírgula, cinco por cento. Quanto a 

quem tem direito são os próprios e os familiares.”------------------------------------------------- 

--------- Não havendo mais intervenções, o Senhor Presidente da Mesa colocou o 

assunto a votação tendo sido aprovado, por maioria, com dez votos contra, sete  

abstenções e vinte e dois votos a favor.--------------------------------------------------------------  

--------- Terminado o Período da Ordem do Dia, o Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal deu a palavra ao público presente, tendo sido feita a seguinte intervenção:- 

--------- Senhor ANTÓNIO AUGUSTO PIRES DA CONCEIÇÃO, do Sindicato dos 

Trabalhadores da Administração Local:--------------------------------------------------------------- 

--------- “Estou aqui uma vez mais em defesa dos trabalhadores da Administração 

Local, em defesa dos trabalhadores desta casa, porque represento nesta casa o 

Sindicato da Administração Local – o STAL. -------------------------------------------------------

--------- Tenho por norma e democracia saber também conotar as pessoas que estão a 

favor desses trabalhadores e contra esses trabalhadores. Queria dizer e considerar 

que a cantina municipal tem uma história nesta casa. A cantina foi criada com um 

objectivo social. Fui eu e o meu colega e amigo José da Silva Guerra que, em anos 

que já lá vão, fundamos esta cantina ainda no primeiro mandato do Doutor Deniz 
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Ramos Padeiro e fundamo-la com a questão e com a sensibilidade de que havia 

pessoas e trabalhadores com necessidade de almoçar na cantina da Câmara 

Municipal, porque trabalham muito longe das suas residências. Por isso criamos a 

cantina e foi gerida ao longo de vários anos pelos serviços sociais que existiam na 

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

--------- Infelizmente, com a minha ida para um serviço externo e com a reforma do 

meu colega e amigo José Guerra, não houve mais ninguém na Câmara que 

conseguisse avançar com esses Serviços Sociais.------------------------------------------------

--------- A cantina foi depois gerida pela própria Câmara Municipal, umas vezes na 

pessoa do Senhor Amilcar Lemos Dias, enquanto Vereador na Câmara Municipal, e 

do qual eu tive muita honra de pertencer a uma comissão que geria aquela cantina 

com lucros anuais para a Câmara Municipal, com a gestão do pessoal da Câmara 

Municipal. Levamos a cantina a ter vários lucros e com refeições de elevada 

qualidade nessa altura.------------------------------------------------------------------------------------

--------- Dissemos ao Senhor Presidente da Câmara, em reunião que tivemos, que 

éramos contra esta posição da concessão da cantina a privados, porque nem sempre 

entregar a privados é sinal de qualidade.-------------------------------------------------------------

--------- De qualquer forma, há aqui uma situação que em relação aos reformados e, o 

Doutor Silva Pinto veio aqui com esta questão social que também me preocupa. 

Senhor Presidente o que é que vai ser dos reformados que vêm almoçar à cantina 

com preços reduzidos, uma vez que não tem subsídio de refeição?-------------------------

--------- Mas também, ao longo deste tempo, o preço das refeições esteve sempre 

abaixo do nível do subsídio pago pelo Estado e recebido pelos trabalhadores em 

relação à refeição que se utilizava nesta cantina.--------------------------------------------------

--------- Por isso, os trabalhadores vão estar concerteza um pouco chateados e 

prejudicados com esta atitude da Câmara Municipal, caso não se pondere o facto do 

elevado preço da comida que irá ser feito para o futuro.-----------------------------------------

--------- De qualquer forma há uma situação que me preocupa, e queria aqui alertar os 

Senhores Membros da Assembleia Municipal que em relação à concessão a Lei da 

concessão na Administração Pública é clara e é também objectiva, e os trabalhadores 

da cantina desde que o serviço seja concessionado têm duas opções:---------------------

--------- Ou ficam na Câmara Municipal e são reclassificados na sua categoria 

conforme lhes será dado oportunidade, ou então a empresa concessionária é 
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obrigada a levar estes trabalhadores a pagar-lhes e o que conta para a situação futura 

dos trabalhadores é simplesmente o vínculo público à Câmara Municipal durante o 

tempo que executam nessa concessionária. A partir desse momento eles são 

trabalhadores da empresa concessionária até a sua requisição e o interesse deles no 

sentido de estarem na disponibilidade de voltar ao município porque não concordam 

trabalhar para a empresa concessionária.-----------------------------------------------------------

--------- Esta é a atitude da Lei Senhor Presidente e não vamos agora concerteza 

cometer ilegalidades em relação aos funcionários da Câmara e também esclarecer a 

Assembleia Municipal que a Lei é vigente nesse sentido e, cuidado com a fiscalização 

Senhor Presidente, porque de facto as concessões têm a Lei  e a Lei neste momento 

é que os trabalhadores têm duas opções que são: ou vão ou ficam.-------------------------

--------- Em relação à ACASA nós estamos em negociações com o Governo Português 

sobre o aspecto da mobilidade e razões do serviço do Estado e ao longo deste 

Governo infelizmente nos têm sido retirados direitos adquiridos que ao longo dos anos 

fomos lutando com alguma dignidade nos diversos Governos e hoje nesta situação de 

mobilidade e do SIADAP leva-nos a verificar que cada vez nos são retirados mais 

direitos e pedia aqui à Assembleia uma questão:--------------------------------------------------

--------- Se a ACASA acabar neste município os trabalhadores e os reformados ficam 

simplesmente com a ADSE, que hoje é pior do que a Segurança Social, porque há 

outros municípios que não pertencem à ACASA mas têm Serviços Sociais 

fundamentados e a funcionar. Temos o exemplo da Câmara Municipal de Ovar que dá 

para os Serviços Sociais dezassete por cento sobre o valor total da sua remuneração 

mensal dos trabalhadores e também há outras Câmaras Municipais que têm Serviços 

Sociais e que pagam mais de doze por cento.------------------------------------------------------

--------- Hoje em Águeda se tiram a ACASA aos trabalhadores estes vão ficar apenas 

com a ADSE que infelizmente é pior do que a Segurança Social. E esclarecemos esta 

Assembleia Municipal que nós trabalhadores descontamos um por cento para a 

ACASA, um por cento para a ADSE e a Câmara Municipal desconta sete, vírgula, 

cinco por cento.”---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Terminada a intervenção do público o Senhor Presidente da Mesa propôs que 

a Acta fosse aprovada em Minuta, proposta que mereceu a aprovação unânime da 

Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------

--------- Lida a Minuta da Acta desta Sessão, pelo Senhor Secretário da Mesa, o 
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Senhor Presidente da Mesa colocou-a a votação tendo-se constatado que a mesma 

foi aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 


