
                                                     ACTA   DA  QUARTA   SESSÃO  ORDINÁRIA 

                                                     DA   ASSEMBLEIA   MUNICIPAL,   REALIZA- 

                                                     DA  EM  VINTE E  NOVE  DE  SETEMBRO DE  

                                                     DOIS MIL  E SEIS 

                                                             

  

--------- Aos vinte e nove dias do mês de Setembro do ano dois mil e seis, no Salão 

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

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

--------- UM –  DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA A TRINTA DE JUNHO DE 

DOIS MIL E SEIS; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--------- TRÊS . UM - Apreciação da Informação Escrita do 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;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- TRÊS . DOIS -   Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 

quanto à fixação do valor da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), 

para vigorar no ano financeiro de dois mil e sete, nos termos da Proposta, ao abrigo 

da alínea e) 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;----------------  

--------- TRÊS . TRÊS - Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 

quanto ao lançamento da Derrama, para o ano financeiro de dois mil e sete, ao 

abrigo da alínea f) 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 ---
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--------- TRÊS . QUATRO - Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal  

quanto à fixação dos valores da Taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), 

nos termos das alíneas b) e c) do número um, do artigo centésimo décimo segundo, 

do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), para o ano financeiro de dois 

mil e sete, e ao abrigo do disposto na alínea f) do número dois, 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 ------------------------------------------------------ 

--------- TRÊS . CINCO - Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 

quanto à Majoração da Taxa do Imposto Municipal aplicável a prédios urbanos 

degradados , nos termos do disposto no número oito, do artigo centésimo décimo 

segundo, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), para o ano financeiro 

de dois mil e sete, e ao abrigo do disposto na alínea f) do número dois, 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. ----------------------------------------------------- 

--------- TRÊS . SEIS - Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de 

Isenção de Taxas na Certificação documental necessária à troca de livretes emitidos 

pela Câmara Municipal, agora da competência da Direcção Geral de Viação, prevista 

no artigo primeiro, do número cinco, da Tabela constante do Anexo do Regulamento 

de Taxas e Licenças, publicado na II Série do Diário da República de vinte e sete de 

Dezembro de dois mil e dois, no uso da competência consagrada no artigo 

quinquagésimo terceiro, número dois, da Lei número cento e sessenta e nove, barra, 

noventa e nove, de dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

número cinco – A, barra dois mil e dois, de onze de Janeiro ----------------------------------- 

--------- TRÊS . SETE – Ratificação da “Declaração sobre a luta contra o tráfico de 

seres humanos”, adoptada na décima terceira Sessão Plenária do Congresso dos 

Poderes Locais e Regionais da Europa (CPLRE);------------------------------------------------- 

--------- TRÊS . OITO – Ratificação da “Declaração dos Presidentes de Câmara e 

Eleitos Locais sobre a Água”, proposta pela Comissão da Água e Saneamento das 

Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), aprovada no quarto Fórum Mundial da 

Água;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- TRÊS . NOVE – Ratificação da “Carta Europeia para a Igualdade das 
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Mulheres e dos Homens na Vida Local”, aprovada na XXIII Assembleia Geral dos 

Municípios e Regiões da Europa, que decorreu em Maio de dois mil e seis, em 

Innsbruck – Áustria;---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- TRÊS . DEZ – Deliberar sobre a Constituição das Comissões 

Permanentes da Assembleia Municipal, ao abrigo e nos termos do disposto nos 

artigos trigésimo nono e quadragésimo primeiro, do Regimento e da alínea j) 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;------------------------------------------------------

--------- COMISSÕES PERMANENTES:--------------------------------------------------------------

--------- Primeira Comissão – Comissão Permanente do Ambiente, Urbanismo, 

Qualidade de Vida, Planeamento e Acessibilidades;----------------------------------------------

--------- Segunda Comissão – Comissão Permanente de Administração, Economia e 

Finanças;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Terceira Comissão – Comissão Permanente de Educação, Desporto, 

Juventude, Cultura, Saúde, Acção Social e Organização de Eventos.----------------------- 

--------- TRÊS . ONZE – XVI Congresso Extraordinário da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses – Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia e de um 

suplente para Delegado ao XVI Congresso Extraordinário da ANMP, nos termos do 

número dois, do artigo sexto, dos Estatutos da ANMP e do artigo segundo, alínea a) 

do Regulamento do Congresso;------------------------------------------------------------------------ 

--------- TRÊS . DOZE – Lei das Finanças Locais – Discussão e votação de tomada 

de posição da Assembleia Municipal de Águeda sobre a proposta do Governo de Lei 

das Finanças Locais.--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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, FILIPE JOAQUIM PINHO DIAS DA SILVA, CARLOS 
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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, PAULO NUNO DE ALMEIDA ALVES, JOSÉ MANUEL GOMES DE 

OLIVEIRA, FRANCISCO ROGÉRIO MARTINHO ESTRELA, MARCO AURÉLIO DA 

CUNHA E SANTOS, VASCO MIGUEL RODRIGUES OLIVEIRA, JORGE DA SILVA 

MENDES,  VICTOR MANUEL ABRANTES DA SILVA, MANUEL DE ALMEIDA 

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

FERRÃO, MÁRIO DIAS COSTA, FERNANDO TAVARES PIRES, DÁRCIO SIMÕES 

TAVARES, VICTOR RODRIGUES TAVARES, MANUEL DE OLIVEIRA DUARTE, 

MÁRIO RAMOS MARTINS, CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA e CARLOS 

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

--------- Verificou-se a ausência dos Senhores Membros JOAQUIM JORGE DA SILVA 

PINTO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

RESENDE DA FONSECA e pelos Senhores Vereadores JORGE HENRIQUE 

FERNANDES ALMEIDA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, ELSA MARGARIDA 

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

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

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

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

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

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

--------- “Wilson José de Oliveira Dias Gaio, Presidente da Junta de Freguesia de 

Barrô, vem por este meio dar conhecimento a Vossa Excelência que por se encontrar 

ausente, está impedido de comparecer na quarta Sessão Ordinária da Assembleia 

Municipal que se realiza a vinte e nove de Setembro do corrente ano, pelo que, nos 
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termos da alínea c) do número um do artigo trigésimo oitavo da Lei cento e sessenta 

e nove, barra, oitenta e nove, de dezoito de Setembro, nomeio para me substituir na 

referida Assembleia o Tesoureiro da Junta, Senhor Marco Aurélio da Cunha e 

Santos.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Da PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE MACINHATA DO 

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

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

próxima Sessão do dia vinte e oito de Setembro de dois mil e seis por motivos  

pessoais.------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Por conseguinte, far-me-ei representar pelo Secretário desta Junta, Mário 

Dias da Costa.”----------------------------------------------------------------------------------------------

------------- Do MUNICÍPIO DE AVEIRO:--------------------------------------------------------------

------------- “Cumpre-me informar Vossa Excelência que a Assembleia Municipal de 

Aveiro, na reunião de três de Julho de dois mil e seis, aprovou por unanimidade a 

moção do seguinte teor:-----------------------------------------------------------------------------------

--------- “Moção-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Assembleia Municipal de Aveiro, pronuncia-se pela renovação, 

requalificação e valorização da linha do Vale do Vouga em todo o seu percurso entre 

Aveiro e Espinho, via Sernada do Vouga.------------------------------------------------------------

--------- Pela circulação nesta linha de uma renovada frota de comboios que articulem 

entre si e com as restantes soluções (designadamente a linha do Norte), e cumpram 

horários adequados às necessidades das populações e nomeadamente dos 

trabalhadores.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Do ROTARCT CLUB DE ÁGUEDA:---------------------------------------------------------

--------- “O Rotaract Club de Águeda, sob o lema rotário para ano dois mil e seis / dois 

mil e sete, “Mostremos o Caminho”, pretende abraçar neste mandato diversas 

actividades de cariz quer social, quer cultural, quer recreativo, sempre com o ensejo 

de chegar mais próximo daqueles que são mais desfavorecidos.-----------------------------

--------- É nosso dever enquanto jovens rotaractistas procurar dar um contributo para 

um Mundo melhor, pois entendemos que tal comportamento não é utópico mas sim 

consciente e responsável.--------------------------------------------------------------------------------

--------- Deste modo, lançamos uma campanha de recolha de roupa de Inverno sob o 

tema “Recolher para Aquecer”, que depois será doada a uma instituição do nosso 
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concelho.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Podendo ser contactado qualquer companheiro do clube, todavia, os contactos 

mais directos serão através da companheira Patrícia Arêde, responsável pela Avenida 

dos Serviços à Comunidade, da companheira Vânia Baptista, responsável pela 

recolha de roupa que seja deixada no bar Raiz Quadrada, em Recardães, ou através 

da minha pessoa.-------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Assim, solicitava a Vossa Excelência a divulgação junto dos Excelentíssimos 

Senhores Membros da Assembleia Municipal de Águeda do cartaz que juntamos em 

anexo, de modo a que o objectivo desta campanha de solidariedade seja mais 

abrangente a todos os sectores da sociedade aguedense, agradecendo desde já a 

atenção e disponibilidade prestada a esta nossa missiva.---------------------------------------

--------- Apresentamos as nossas saudações rotaractistas.”------------------------------------- 

--------- De JOAQUIM JORGE DA SILVA PINTO:-------------------------------------------------

--------- “Não me é possível estar presente na próxima Assembleia Municipal de 

Águeda, em razão de compromissos assumidos para essa data.-----------------------------

--------- Agradecia que me concedesse o direito à suspensão por um mês e 

diligenciasse no sentido da minha suspensão.”-----------------------------------------------------

---------  Após ter sido submetido à apreciação dos Membros da Assembleia o pedido 

de suspensão do Doutor Silva Pinto foi aprovado, com abstenção do Senhor Membro 

José Américo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

---------- De seguida, o Senhor Presidente da Mesa, deu conhecimento aos Membros 

da Assembleia de duas missivas enviadas em vinte de Setembro de dois mil e seis, 

às seguintes entidades: ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital de 

Águeda:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Venho pelo presente solicitar a Vossa Excelência a marcação de uma reunião 

de trabalho, tendo em vista aferir das actuais condições de funcionamento do Hospital 

Distrital de Águeda, no contexto do sistema nacional de saúde.-------------------------------

--------- O pedido da presente reunião vem na sequência da disponibilidade sempre 

manifestada por Vossa Excelência junto do ora signatário.”------------------------------------
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--------- Presidente do Conselho de Administração Regional de Saúde do Centro:-

--------- “Venho pelo presente solicitar a Vossa Excelência a marcação de uma reunião 

de trabalho, tendo em vista aferir das actuais condições de funcionamento do Hospital 

Distrital de Águeda, no contexto do sistema nacional de saúde.-------------------------------

--------- O pedido da presente reunião tem em vista esclarecer a Assembleia Municipal 

de Águeda, cuja próxima reunião ocorrerá no dia vinte e nove de Setembro, às vinte e 

uma horas, sobre os últimos desenvolvimentos em matéria de enquadramento do 

Hospital Distrital de Águeda, na reorganização dos Serviços de Urgências 

Hospitalares.”------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- As missivas enviadas pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

mereceram as seguintes respostas:-------------------------------------------------------------------

--------- Do Presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital de 

Águeda:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Conforme solicitação de Vossa Excelência, informa-se que na disponibilidade 

do Conselho de Administração o dia indicado para a marcação da reunião de 

trabalho, terá lugar dia 10 de Outubro, quinze horas”.-------------------------------------------- 

--------- Do Presidente do Conselho de Administração Regional de Saúde do 

Centro:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- “Através do despacho normativo dezoito mil quatrocentos e cinquenta e nove, 

barra, dois mil e seis, foi enviada a definição de uma rede de serviços de urgência, 

para entrar em vigor em trinta e um de Agosto de dois mil e seis.------------------------ ----

--------- Esta rede articulada de serviços de urgência destingue, essencialmente, três 

níveis: a chamada urgência polivalente; a chamada urgência médico-cirúrgica e a 

chamada urgência básica.”-------------------------------------------------------------------------------

--------- O Professor Regateiro comunicou-me que o Hospital Distrital de Águeda, está 

enquadrado no serviço de urgência básica, o que significa que neste enquadramento 

as urgências do Hospital de Águeda, enquanto serviço de urgência básica, passarão 

a ser uma espécie de SAP mais alargado.-----------------------------------------------------------

--------- O Professor Regateiro transmitiu-me boas notícias, em termos de 

tranquilidade para Águeda. Apesar de não estarem todos os níveis definidos, Águeda 

poderá manter-se como urgência básica, o que significa que o SAP no Centro de 

Saúde vai fechar. Funcionará o Centro de Saúde e como deixa de haver SAP, os 

médicos poderão ficar libertos para fazer clínica geral no Centro de Saúde, acabando, 
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segundo a expressão do Senhor Professor, com as pseudo urgências que eram os 

serviços do SAP. Isto implicará, segundo ele, melhor qualidade para a medicina geral 

e familiar, porque haverá médicos de manhã à noite para atenderem os utentes, 

fazendo verdadeira clínica geral e não a chamada pseudo urgência, que era o actual 

SAP.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Portanto, sem certezas absolutas, o Director Regional de Saúde do Centro, dá 

boas notícias para o Hospital Distrital de Águeda neste enquadramento, em matéria 

de redefinição ou reorganização dos serviços de urgência.-------------------------------------

--------- Seremos uma urgência básica, que é um primeiro nível de acolhimento a 

situações de urgência, da cariz médico, não cirúrgico, à excepção da pequena 

cirurgia. Terá como função o atendimento de situações urgentes, com maior 

proximidade das populações e com recursos mínimos.------------------------------------------

--------- Dois médicos e dois enfermeiros, em presença física, um auxiliar de acção 

médica e um administrativo por equipa.--------------------------------------------------------------

---------  Em termos de equipamento garante a existência de material para assegurar a 

via aérea, um desfibrilhador automático, um electro-cardiografo, equipamento para 

imobilização e transporte de traumatizados, condições e material para pequena 

cirurgia, radiológicas simples, para esqueleto, tórax, abdome e patologia química, isto 

são as tradicionais análises clínicas.------------------------------------------------------------------

--------- Esta foi a informação que o Senhor Presidente do Conselho de Administração 

Regional de Saúde do Centro me transmitiu e que eu estou a dar conhecimento aos 

Senhores Membros da Assembleia, porque trata-se de matéria que preocupa as 

populações.”--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- De seguida o Presidente da Mesa deu início à Ordem de Trabalhos:-------------- 

--------- UM –  Discussão e aprovação da Acta da Terceira Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal realizada em trinta de Junho de dois mil e seis; --------------- 

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

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

unanimidade, deliberou aprovar o texto da Acta referente à Sessão da Assembleia 

Municipal de trinta de Junho de dois mil e seis.-----------------------------------------------------  

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

--------- Acerca deste ponto foram feitas as seguintes intervenções:-------------------------- 
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--------- Senhor Membro HILÁRIO MANUEL FERREIRA DOS SANTOS: ------------------ 

--------- “As minhas primeiras palavras vão para uma nota de âmbito paralelo, à minha 

forma de estar na Assembleia Municipal. Quero com isto deixar claro que todas as 

minhas intervenções feitas na Assembleia, serão sempre no âmbito do combate das 

ideias, no sentido de discutir Águeda e o País. É este o meu propósito. Nunca, em 

momento algum, me tento referir ao combate pessoal, porque eu penso que deve 

estar afastado das nossas Assembleias e que deve estar afastado dos combates em 

Águeda, porque ultimamente tem havido muitos combates pessoais e poucos 

combatentes por Águeda.--------------------------------------------------------------------------------

--------- Quero com isto dizer que faço as minhas intervenções, mas não contem 

comigo para alimentar respostas a provocações de pessoas mal educadas ou de 

pessoas mal intencionadas.------------------------------------------------------------------------------

--------- Esta foi a primeira nota que quis deixar clara nesta Assembleia.--------------------

--------- A segunda nota que quero aqui reflectir é sobre os comunicados que vimos 

recentemente nos órgãos da comunicação social referentes à UBA.-------------------------

--------- Não me cabe aqui analisar quem tem ou não razão. O que eu quero pedir ao 

Senhor Presidente é que evite estas situações, porque não é bom para Águeda que 

estas situações aconteçam. Provavelmente, com algum planeamento anterior do 

próprio Executivo, conseguir-se-á resolver estas questões a contento de todas as 

partes e obviamente que a UBA e as Bandas que a compõem, também terão 

concerteza a sensibilidade de saber analisar estas situações.---------------------------------

--------- Esta situação não nos dignifica e particularmente a relação das Associações e 

neste caso particular, das Bandas com o nosso Município, que não sai privilegiado. É 

um apelo que lhe faço a si, Senhor Presidente, para que evite estas situações no 

futuro, porque sendo Presidente do nosso Município, o órgão máximo, tem essa 

responsabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Gostaria agora de perguntar ao Senhor Presidente quantas reuniões é que já 

tivemos do Conselho Municipal de Segurança e quantas reuniões é que já tivemos do 

Conselho Municipal de Educação?---------------------------------------------------------------------

--------- Muitas vezes vimos aqui falar sobre segurança e sobre educação, dois 

instrumentos fundamentais da participação da sociedade, que devem funcionar. 

Gostaria que o Senhor Presidente me confirmasse se é verdade que até hoje ainda 

não houve nenhuma reunião sobre esta matéria. -------------------------------------------------
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---------- Também recentemente vimos noticiado um grande debate sobre a questão da 

Lei das Finanças Locais e faz-se recordar que há uma auditoria que há dez meses 

está a decorrer nesta Câmara Municipal e sobre a qual nós continuamos sem 

nenhuns dados.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não quero acreditar que não haja, pelo menos, resultados preliminares, 

porque parece-me que é tempo a mais para uma auditoria financeira à Câmara.--------

--------- Sendo certo que fico contente, porque vi nos órgãos de comunicação social e 

penso que o Senhor Presidente não me irá desmentir, porque são dados transmitidos 

pelo Governo, que efectivamente a Câmara Municipal de Águeda não consta das 

setenta Câmaras mais endividadas do País e porque ela não consta provavelmente 

nem das setenta, nem das cento e quarenta, porque como nós sempre dissemos, é 

evidente que temos dificuldades, mas qual a Câmara que não tem? Mas deixámos a 

Câmara num bom estado financeiro, num bom estado de gestão. Embora não 

queiram admitir isso, mas felizmente que o vosso Governo veio confirmar esse facto.--

--------- Fico contente por esse facto e fico triste pela auditoria não ter ainda saído.------

--------- Quero dizer ao Senhor Presidente que fico contente pelo “site” da Câmara 

Municipal finalmente estar a funcionar, tem sido um constante pedido meu e sei que 

não o fez pelo meu pedido, mas fico contente pelo facto de estar a funcionar.------------

--------- No entanto, o Plano Estratégico, de que todos falamos, ainda esta semana o 

Senhor Presidente falou sobre o Plano Estratégico, mas que não consta em lado 

nenhum no Município e ninguém o conhece. É documento fundamental para estar no 

site, é a nossa cartilha, pelo menos até ser revisto. ----------------------------------------------

---------- Não vou falar sobre muitas das coisas que referi na última Assembleia, 

porque não quero que se exaltem algumas almas. -----------------------------------------------

--------- Continuarei a dizer que as propostas para o Associativismo continuam 

atrasadas, vimos em recentes reuniões de Câmara aprovações de projectos de 

magotes de Associações. Sei, no entanto, que já existe um esboço desse projecto. É 

muito esboço, copia muito do que estava e quanto ao que está de novo, tenho muitas 

dúvidas que tenha tido a mão do Senhor Presidente, que é um homem ligado ao 

desporto. Mas, ao fim de onze meses, continuamos sem proposta e não podemos 

esperar tanto tempo nestas matérias. ----------------------------------------------------------------

--------- Sei que o Pavilhão de Fermentelos está prestes a ser inaugurado ou de ser 

entregue, entendo que o Senhor Presidente havia, em conjunto com a Junta de 
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Freguesia, de criar um protocolo que permitisse à Junta de Freguesia fazer a gestão 

deste espaço. Ficaria, concerteza, mais barato ao nosso Município e era um acto 

importante de descentralização no âmbito da gestão controlada, obviamente, pelo 

Município.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- É uma proposta que aqui lanço. Sei que a Junta de Freguesia de Fermentelos 

já em tempos questionou a Câmara sobre o que se vai passar. Penso que seria 

interessante que déssemos a possibilidade às Juntas de Freguesia de gerirem estes 

espaços.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Recentemente li uma entrevista num jornal, que Águeda não tinha projectos. 

Foi o Senhor Vice-Presidente da Câmara Jorge Almeida que o disse, que vieram a 

encontrar zero projectos na Câmara Municipal de Águeda.-------------------------------------

--------- Estamos neste momento no ano zero em tudo em Águeda. Temos verificado, 

o Senhor Presidente já justificou isto na última semana, que para tudo é o ano zero. O 

Senhor Presidente já disse, não é o ano zero, é o ano zero da nossa actuação, disse 

ele. Também temos estado muito próximos do ano zero em termos de realizações, 

mas nós cá esperamos.-----------------------------------------------------------------------------------

--------- Mas, nem de propósito, sobre a nossa falta de projectos, vi também nos 

órgãos de comunicação social que o Senhor Secretário de Estado do Turismo, 

Bernardo Trindade, está para aprovar o projecto PITER e o projecto PITER continha 

intervenções profundas no Parque Municipal de Alta Vila, no rio Águeda, no Parque 

Municipal do Souto do Rio, na estação arqueológica de Cabeço do Vouga, na aldeia 

típica de Macieira de Alcôba. Eram tudo propostas que estavam enquadradas com 

projectos. Sei que não serão todas aprovadas e sei quantas serão aprovadas.-----------

--------- Mas estavam feitas. Não estou a dizer que este Executivo tem que concordar 

com os projectos que existiam, mas não pode é, simplesmente, dizer que não havia 

projectos, porque havia muitos projectos.------------------------------------------------------------

--------- Estou a lembrar-me do SIGRIA, do AMBIRIA, são parcerias que me estou a 

lembrar. Estou a lembrar-me da captação de água na Redonda, é um projecto que já 

vem trabalhado de trás com a Associação de Municípios do Carvoeiro, é uma 

parceria. O Senhor Presidente sabe muito bem do que estou a falar, estou a falar da 

abertura da discussão do PDM, foram feitas Sessões nas Juntas de Freguesia do 

Concelho, andaram os nossos técnicos em todo o Concelho a fazerem levantamentos 

e a trabalharem nesta matéria.--------------------------------------------------------------------------
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--------- Estou a lembrar-me da variante de Aguada de Cima. Estou a lembrar-me da 

variante de Cintura Externa. Estou a lembrar-me do projecto de reconversão da baixa, 

que está a ser executado por fases.------------------------------------------------------------------- 

--------- Estou a lembrar-me do Pavilhão Multi-Usos que o Senhor Presidente 

suspendeu, é uma opção sua, pensamos que suspendeu porque não soubemos mais 

nada sobre o assunto.-------------------------------------------------------------------------------------

--------- Estou a lembrar-me da Biblioteca, que o Senhor Presidente diz que o projecto 

não está actualizado e que mandou parar as obras.----------------------------------------------

--------- Estou a lembrar-me daquilo que o Senhor Presidente considera e bem, do 

meu ponto de vista, que deve ser a tónica da nossa intervenção: água e saneamento.-

--------- Aliás, o Senhor Presidente num debate que teve aqui na semana passada, 

disse e muito bem “...para isto precisamos de trinta milhões de euros….” E o Senhor 

sabe porque é que precisa, porque grande parte dos projectos estavam feitos na 

Câmara. Os projectos existem, temos é dificuldades nos dinheiros.--------------------------

--------- Portanto, quando ouvimos dizer que não há projectos penso que não nos fica 

bem nesta política de arrasar o passado, porque o futuro, quem será a julgar somos 

nós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu não sou político mas neste palco representamos os políticos, estamos aqui 

como políticos, os Membros do Executivo são políticos. Temos que nos dar ao 

respeito e temos acima de tudo que credibilizar as nossas intervenções.-------------------

--------- É certo que temos que mudar o discurso. Em Águeda, nos últimos tempos, o 

nosso discurso é: perseguição do passado e não perder nada. Fizemos a saber nos 

últimos tempos; é importante não perder as urgências do Hospital, é importante não 

perder a Escola Superior de Tecnologia, é importante não perder o Centro de 

Formação Profissional, é importante não perder tudo, é sinal que se conseguiu 

alguma coisa.------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mas, hoje, chegou o momento de discutirmos o que queremos para o futuro. 

Devemos deixar o passado e devemos discutir o futuro, que é esse o nosso caminho.-

--------- A propósito, o Senhor Presidente e muito bem, lançou uma iniciativa “Águeda 

que futuro” na última sexta-feira, que penso que teve como intenção dois pontos:-------

--------- O primeiro ponto – seria discutir o futuro de Águeda;-----------------------------------

--------- E o segundo ponto – o lançamento da sua candidatura já às próximas 

autárquicas, porque com o número de convites pessoais que enviou, efectivamente foi 
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um trabalho de marketing e imagem muito profundo.---------------------------------------------

------------ Quero dizer-lhe que quanto ao segundo ponto, provavelmente que 

conseguiu. Não sei se pensa ser candidato como independente, porque ao que o 

Partido Social Democrata sabe, não foi convidado para este debate e é sinal que o 

Senhor Presidente não deverá contar com os Partidos para discutir o futuro de 

Águeda. Não sei se os outros Partidos foram convidados ou não. Mas, não sei se o 

futuro de Águeda se constrói só com Independentes e sem Partidos. -----------------------

--------- Quanto ao primeiro ponto, a única coisa que eu me apercebi foi que o tom do 

discurso mudou. Nós não discutimos “Águeda que futuro”, discutiu-se aqui “Águeda 

que passado”. É precisamente isto que eu queria mudar, há que mudar o modelo 

Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Faço um apelo ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal que aqui disse 

que também a Assembleia Municipal iria realizar e intervir neste tipo de debates e 

digo-lhe que o modelo tem que ser diferente. Temos que definir temas para discutir, 

temos que trazer gente para discutir, não podem ser só os políticos a discutir estas 

questões. Temos que valorizar os temas e temos acima de tudo de dizer às pessoas 

qual é a sua opinião e onde é que queremos chegar. Não nos basta, Senhor 

Presidente, dizer que queremos saneamento e água para todos, que queremos 

Águeda mais atractiva. Mas, quem é que não quer? Todos nós queremos. Agora 

temos que rasgar os horizontes, temos que ir à procura dessas questões.-----------------

--------- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal disse, na altura, que o Senhor 

trabalhava bem na organização interna do Município. Eu não tenho dúvidas 

nenhumas disso, mas o que nós precisamos, Senhor Presidente, é vender a imagem 

de Águeda e o Senhor tem que ser o nosso ponta de lança, tem que passar mais 

tempo fora do Município a vender a nossa imagem.----------------------------------------------

--------- Eu sei que temos que nos preocupar com os que estão cá dentro, como 

alguém aqui o disse. Mas, se nos preocupamos só com os que cá estão, nós vamos 

definhar. Nós temos que aprender os bons exemplos das empresas, em que 

colocaram Engenheiros ou Directores Gerais a tratar da parte interna e os seus 

Administradores foram porta fora por esse mundo vender a imagem de Águeda.--------

--------- É isso que nós temos que fazer, temos que ir buscar gente, temos que ir 

buscar actividades, temos que animar Águeda. Temos que ter ideias sobre isto.---------

--------- Li um artigo no Jornal Soberania do Povo sobre o parque da Alta Vila. Não 
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importa falar do parque da Alta Vila fechado, importa trazer para aqui uma Pousada 

de Juventude, importa trazer para aqui iniciativas.-------------------------------------------------

--------- É este, Senhor Presidente, o repto que eu queria lançar sobre esta matéria.----

--------- Deixo-lhe só uma questão:---------------------------------------------------------------------

--------- Quanto falamos sobre a actualidade de Águeda verificamos que há uma falta 

enorme de creches em Águeda. Há pessoas com os filhos em casa que não sabem 

aonde os podem pôr, e que pensam largar o emprego por causa desta situação. Eu 

sei que é um problema do qual o Senhor Presidente não é responsável, mas vamos 

tratar disto, vamos criar uma base de dados de espaços disponíveis para as creches. 

Como é que as pessoas conseguem encontrar soluções para a sua vida e para o 

futuro dos seus filhos?”------------------------------------------------------------------------------------  

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

--------- “Eu começaria por dizer, diria ao Engenheiro Hilário que o passado não é para 

esquecer, mas, de facto, também não é para dormir com ele. E com a sua 

preocupação do Senhor Presidente vender a imagem de Águeda, eu penso que ele já 

comprou o veículo híbrido para andar lá fora a vender a imagem. ---------------------------

--------- Relativamente à situação que aqui foi levantada da União de Bandas, eu não 

tenho a verdade comigo, porque parece que ainda ninguém a pôs a nu, mas gostaria 

que fosse, de alguma maneira, posta porque é grave. É grave porque entronca, 

fundamentalmente, numa coisa que todos andamos a falar há muito tempo que é a 

marca e que é a imagem desta terra.------------------------------------------------------------------

--------- Como nós sabemos, o festival que se programava com as Bandas é e deve 

ser trabalhado para que seja, também, uma das componentes da imagem de marca 

de Águeda. A Festa do Leitão é uma, esta deverá ser outra, porque agrupa todas as 

Bandas do Município.--------------------------------------------------------------------------------------

--------- E mais grave que isso, Senhor Presidente, também lhe digo, se a culpa está 

do lado da Câmara, que este tipo de situações também desmobiliza a expectativa 

daqueles que dão o seu esforço para que isto pudesse acontecer e que são os 

músicos desta terra. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Diria também que, se de facto houve reuniões marcadas, deveriam ter sido 

cumpridas e não fazermos como os médicos que quando se marca uma consulta só 

somos atendidos uma ou duas horas depois. Tudo aquilo que se marca e reuniões 

são serviços tem que ser prestados com qualidade e qualidade exige rigor no tempo. -
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--------- Devo dizer-lhe também, Senhor Presidente, que não sei se a Senhora 

Vereadora anda muito ou pouco ocupada, talvez por uma questão de falta de 

experiência, leve mais tempo nas reuniões que tem, mas devo dizer-lhe também, 

publicamente, que a Juventude Popular tem um pedido de reunião agendado com a 

Senhora Vereadora há muito tempo, cerca de dois, três meses e continua à espera da 

resposta da Senhora Vereadora, que agradecia que logo que oportuno agendasse 

uma reunião, à qual não falhasse, porque os jovens da Juventude Popular precisam 

de falar com a Senhora Vereadora. -------------------------------------------------------------------

--------- Diria também Senhor Presidente que estamos a chegar ao termo do prazo que 

nós lhe demos para que reunisse as suas forças, as suas capacidades e organizasse 

esta casa. Não podemos permitir-lhe que esteja cá o Mandato todo a organizá-la, o 

Senhor também não vai querer isso, seguramente. ----------------------------------------------

---------- Portanto, estamos a chegar ao fim, penso que a informática está a funcionar. 

Eu, em vinte e oito de Julho, pedi uma reunião ao Senhor Vereador Jorge Henriques 

via informática, o computador disse-me que sim que tinha sido registada, estou à 

espera da reunião, agradeço que o Senhor Vereador vá ao computador e que veja se 

por alguma razão andará alguma caixa de bytes escondida. Mas, se quiser, eu repito-

lhe o pedido da reunião. ----------------------------------------------------------------------------------

---------- Portanto, como todos sabemos, a informática, o hardware e o software 

funcionam, depois os recursos humanos ou os projectos falham. Eu chamo-lhe a sua 

atenção para isso.------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Queria também referir-me aqui à última sexta-feira e à discussão que aqui 

tivemos sobre “Águeda que Futuro”. Eu também condeno um bocado a metodologia. 

Penso que, contrariamente ao Engenheiro Hilário, nós estamos fartos de discutir 

Águeda. Estamos aqui alguns de nós e continuamos a discutir Águeda, sinal que, se 

calhar, somos demasiado incapazes  de discutir o futuro de Águeda e que, se calhar, 

ela tem que ser discutida por alguém de fora, que não viva cá, que nos faça a casa 

para nós cá vivermos e nos sentirmos bem.---------------------------------------------------------

--------- Dir-lhe-ia também, Senhor Presidente, como lhe disse nessa reunião, que não 

se pode discutir Águeda sem aqueles que cá faltavam, é demasiado importante que 

cá esteja a juventude, que cá esteja a faixa etária que vai dominar o Futuro de 

Águeda. Não podemos ser nós, que já tantas vezes a discutimos, a continuar. ----------
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---------- Peço que reformule a metodologia, peço-lhe que veja quem faltou e quem 

temos que mobilizar para cá estar.”--------------------------------------------------------------------  

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

--------- “A minha vinda aqui é para contribuir para aquilo que o Engenheiro Hilário 

dizia “vamos arrasar o passado, vamos perseguir o passado definitivamente e vamos 

arrancar para o futuro”. O problema do futuro é que falta o saneamento programado 

no passado há trinta anos. O problema do futuro é que a água da Redonda continua 

na Redonda há trinta anos. O nosso problema do futuro é esse, que nós vamos 

atacar, tal e qual no passado atacaram e não se conseguiu. ----------------------------------

--------- Temos algumas situações positivas, começa a notar-se uma simplificação no 

funcionamento da Câmara Municipal, fundamentalmente a nível das obras, em que há 

uma simplificação e que se nota uma maior responsabilização em termos dos 

projectos, simplificação em termos de taxas. Portanto, é um pequenino caminho e 

uma nota positiva. ------------------------------------------------------------------------------------- ----

---------- Outra nota positiva, é alguma mudança de metodologias. Falámos aqui no 

“Dia Mundial da Criança” e na primeira vez que chegou às Freguesias e que com isso 

abarcou muitas mais crianças e ganhou-se muito mais qualidade. ---------------------------

---------- Falámos aqui na credibilização que é necessária para a Câmara. Neste 

momento estão a ser feitos pagamentos a credores e a fornecedores com mais 

rapidez. Ainda há contas a pagar dos anos anteriores e sem credibilidade não há 

passado resolvido. -----------------------------------------------------------------------------------------

---------- Falámos aqui na questão do Tribunal, que era há tantos anos para um lado e 

para outro. Pelos vistos, agora há uma decisão de que o Tribunal vai ser aumentado 

na sua área.--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Falou-se aqui da via rápida Aveiro / Águeda e na questão dos estudos que 

estão previstos. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Falámos aqui e todos vocês há anos que falam e lutam por isso e ainda bem 

que lutaram, porque a Feira do Leitão uma marca de Águeda, foi um êxito.---------------

--------- Pressupõe necessidade de agora, ou se dá o salto ou mantém tudo na 

mesma. Eu acho que com aquilo que aconteceu este ano, uma afluência nunca vista, 

condições óptimas na sua realização, o salto agora é alargar aquilo, não à parte 

comercial, à parte industrial, à parte cultural, tornar aquilo a verdadeira marca de 

Águeda e não a deixar, de nenhuma forma, fugir para outro canto.---------------------------
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--------- Falou-se aqui da semana da mobilidade, podia ser melhor, podia ser pior, 

acabou com uma iniciativa que muitas vezes nos esquecemos, que é a “Quarta 

CERCIAG em Movimento”, uma coisa que nós muitas vezes chutamos para o lado, 

porque a deficiência assusta-nos, a nós, os ditos normais e normalmente colocamo-la 

em recantos escondidos. Quando ela vem à tona colocamo-la em casas muito 

bonitas, onde sejam bem tratados mas que nunca aparecem à nossa frente e para 

não nos confrontarem com o nosso dia-a-dia. Nós que andamos em guerrinhas por 

tudo e por nada e depois confrontamo-nos com coisas que são verdadeiramente 

impressionantes. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A CERCIAG teve essa visão há uns anos, trouxe agora para o meio do 

Município o seu movimento e não há actividade mais importante que uma pessoa faça 

que é quando o sorriso e o agradecimento é feito naturalmente e uma pessoa sente-

se satisfeita com aquilo que faz.------------------------------------------------------------------------

--------- A CERCIAG é uma das Instituições mais importantes de Águeda, valorosa e 

que é preciso talvez redimensionar e tem uma obra para acabar há muitos anos. 

Membros deste actual Governo, incluindo o Senhor Primeiro-Ministro, já lá estiveram. 

Cabe-nos a nós dentro do Partido Socialista, a nós Câmara e a nós Assembleia 

tentar,  pelo menos, que aquela obra seja terminada. --------------------------------------------

--------- Falámos da questão do Dia do Coração, uma boa iniciativa, que também já se 

festejou noutros anos de outras formas. Este ano o Dia do Coração teve uma 

excelente participação e poderá ser o arranque para as actividades sistemáticas de 

fim-de-semana, uma proposta que a Câmara irá certamente trabalhar. Só podemos 

cuidar da saúde se tivermos uma actividade sistemática em prol da saúde. ---------------

--------- Faço minhas as palavras do Engenheiro Hilário na questão da auditoria, 

Senhor Presidente e gostaria que se pronunciasse sobre as queixas que foram 

apresentadas ao Ministério Público, o porquê e qual foi a sua razão. Gostaria também 

de saber se é verdade ou não aquela questão da marcação da recepção à UBA e que 

depois, estando cá, não foram recebidos.”----------------------------------------------------------- 

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

--------- “O meu discurso é no sentido positivo, porque estou a fazer um mandato na 

Junta de Freguesia e preciso de alguma ajuda por parte do actual Executivo Municipal 

e de todos os elementos que fazem parte deste elenco, porque tem sido muito difícil 

gerir este mandato. Espero que em próxima Assembleia Municipal não venha a repetir 
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o que vou dizer aqui hoje.--------------------------------------------------------------------------------

--------- Quero aqui dar conhecimento que ontem tive uma Assembleia de Freguesia 

onde fui bombardeado por questões pelas quais não devia ter sido bombardeado e 

isto aconteceu  porquê? Porque este Executivo não tem acompanhado a Junta 

Freguesia como os anteriores Executivos, com os quais tive outro tipo de 

acompanhamento. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à limpeza de caminhos, este ano não foi feita uma única limpeza. O 

acesso à maquinaria do parque da Câmara foi quase nula, dizem-nos que as 

máquinas estão avariadas, ou que os funcionários estão de férias, ou que não têm 

quem conduza o equipamento. O que é certo é que as máquinas não vão e nós temos 

as festas e romarias e gostaríamos de ter as coisas mais ou menos asseadas. ---------

--------- Eu espero que em breve nós possamos manter limpos os nossos caminhos, 

fazer novos arruamentos e ter uma maquinaria que limpe as valetas da Freguesia 

como se fazia antigamente, mal, mas fazia-se alguma coisa. ----------------------------------

--------- Agora, nós vamos às Assembleias de Junta e somos bombardeados pela 

população que tem razão, porque realmente é um caos, a Freguesia está empestada 

de silvas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Presidente, há qualquer coisa que está mal e esta situação tem que 

mudar. Já lá vai quase um ano, este Executivo tem que ter uma atitude e não sou eu 

que tenho que mudar o discurso, vocês é que têm que ter outra atitude e dar outro 

tipo de acompanhamento às Juntas de Freguesia. -----------------------------------------------

--------- Queria também dizer que ontem estive aqui na Câmara Municipal, fiquei muito 

surpreendido e achei estranho ao ver o enclausuramento de alguns funcionários. 

Antigamente, eu lembro-me que, o Senhor Presidente da Câmara, como elemento do 

Executivo e Vereador da oposição, consultava os processos dentro do balcão das 

Obras Particulares e agora mandou tapar o balcão. Mas, para quê essa tapagem 

toda? Até parece que os funcionários estão todos numa gaiola. ------------------------------

--------- Gostaria também de informar que ontem, na Assembleia de Freguesia, um 

elemento do Partido Socialista, também Membro da Assembleia, foi apresentada a 

seguinte questão: Porque é que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia da 

Borralha, Jorge Mendes, considera que o campo da Aviação faz parte ou é da 

Borralha?------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Sou muito mais diplomata e tenho alguma estima pelo Jorge Mendes, mas na 
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segunda-feira vou mandar fazer uma placa a dizer “Campo do Casarão – Freguesia 

de Aguada de Cima”.--------------------------------------------------------------------------------------

--------- Foi um elemento do Partido Socialista que leu a notícia na comunicação social 

e mostrou-me, em que o Senhor Jorge Mendes continua a mencionar que a pista 

pertence à Borralha. Não pertence à Borralha, pertence a Aguada de Cima, eu 

mostro-lhe os mastros. -----------------------------------------------------------------------------------

---------- Mas, ainda em relação à Freguesia da Borralha houve uma situação não tem 

justificação nenhuma e posso dizer-vos que faltaram com o respeito à Freguesia de 

Aguada de Cima.--------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A situação é que foi feito saneamento numa rua do Vale Grande e da Borralha, 

foi feito na mesma rua para a Borralha e não foi feito para Aguada de Cima, em que 

três ou quatro casas de Aguada de Cima ficaram sem saneamento. O saneamento 

está feito, já tem o tapete e deixaram aquelas casas para trás. Aqui quero puxar as 

orelhas ao Jorge Mendes, porque andei com ele, nos anos anteriores, a pedir o 

saneamento para essa rua e ele sabe bem disso e agora foi feito para a Borralha e 

não foi feito para Aguada de Cima e na mesma rua. As pessoas pagam todas os 

mesmos impostos no mesmo Concelho. -------------------------------------------------------------

--------- Já mandámos para cá o ofício sobre esta situação e até pode vir a ser feito, 

mas esta atitude não se faz a pessoas da mesma rua e do mesmo Concelho. -----------

---------- Em relação às obras, foi-me pedido através de ofício, que apresentasse até 

ao dia vinte e dois, as propostas para o Plano de dois mil e sete. Mas, que propostas 

é que vou apresentar? Só se mandar a folha do ano de dois mil e seis, que não foi 

executada uma única obra do Plano de dois mil e seis, na freguesia de Aguada de 

Cima. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- O Plano demorou quase meio ano a ser apresentado, tinha que ser o mais 

realista possível. Bem, ainda temos Outubro, Novembro e Dezembro, pode ser que 

executem as obras. Para quê mais propostas se ainda não executaram as de dois mil 

e seis?---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quero aqui também pedir ajuda para uma situação muito desagradável, da 

qual já dei conhecimento à Câmara Municipal e ao Governo Civil, por diversas vezes.-

--------- No largo das Almas de Areosa, à hora do almoço, são imensos os ciganos que 

provocam instabilidade às pessoas que vêm de fora e às de cá, são o nosso cartão de 

visita. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------- A Câmara, a Guarda Nacional Republicana ou o Governo Civil têm que tomar 

uma atitude, porque eu não tenho autoridade. -----------------------------------------------------

--------- A atitude que a Guarda Nacional Republicana tem tomado é ir multar os carros 

que vão aos restaurantes, porque por vezes ficam desalinhados. ----------------------------

---------- Agradeço, Senhor Presidente, que mande tomar as devidas medidas, no 

sentido desta desagradável situação não voltar a acontecer no futuro. ---------------------

---------- Em relação ao Centro de Emprego, eu quero lembrar que ouço falar no nosso 

Concelho que há falta de emprego, mas o que é certo é que nós pedimos pessoas 

para trabalhar na Junta de Freguesia e não apareceu uma única pessoa. E eu vou 

aos cafés e vejo-as lá todas a receber do Fundo de Desemprego e estão a jogar às 

cartas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

--------- Há que tomar uma atitude, não podemos andar a trabalhar uns para os outros 

e andarmos a pedir pessoas e ninguém quer e quando vão, querem que nós os 

rejeitemos porque não têm condições. Eu não rejeito ninguém, todos têm condições 

de trabalho, o Centro de Emprego é que tem que decidir.”--------------------------------------

--------- Senhor Membro JORGE DA SILVA MENDES:-------------------------------------------

--------- “Eu só venho aqui para dizer ao Senhor Presidente da Junta, José Oliveira, 

que eu nunca disse que o campo de aviação pertencia à Borralha. O que fiz 

realmente, que é escrito e é público, foi dizer que o campo de aviação necessitava de 

ser dotado de uma linha de água para abastecer os aviões no combate ao incêndio. 

Acho que era muito importante, porque como somos vizinhos, dá para Aguada de 

Cima, dá para Belazaima, dá para a zona florestal, mas nunca disse que o campo ia 

pertencer à Borralha, muito embora não deixe de dizer que uma pequenina parte no 

fim da pista pudesse, mas não pertence à Borralha e eu nunca disse nada disso. A 

defesa foi dizer que a infra-estrutura realmente precisa de água para abastecer os 

aviões de combate a incêndio, não é também por eu ter verbete de piloto e exercer 

essa função em vigilância florestal, que estou a dizer isso e a puxar que o campo 

venha para a Borralha, não é nada disso, de forma alguma, até que os limites estão 

definidos por Decreto-Lei publicado em Diário da República. -------------------------- 

Portanto, o Senhor Presidente pode ficar com o campo, agora que a infra-estrutura é 

uma infra-estrutura de base e precisa de água para abastecer os dromadair e os 

canadair para combate a incêndio isso é uma realidade, isso foi o que foi dito e está 

publicamente nos jornais.---------------------------------------------------------------------------------



 21 

-------- Não disse que o campo era na Borralha. Se alguém foi para a Assembleia da 

Junta de Freguesia de Aguada de Cima dizer que é da Borralha, lamento muito, não 

foi isso que eu disse. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Sobre as obras do Casarão, eu devo dizer que isso era um projecto que já 

vinha do Executivo anterior, que eu tinha reivindicado para que o Casarão tivesse o 

saneamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Tive conhecimento que a obra para fazer o saneamento prolongado para o 

Vale Grande até cá baixo pela Veneporte, tinha um custo muito elevado, cerca de 

oitenta mil contos. ------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Portanto, já vinha do anterior Executivo e foi dado seguimento à situação, 

obviamente, que eu puxo para o Concelho, mas também para a Freguesia da 

Borralha, porque eu sou Presidente da Junta de Freguesia da Borralha, não sou 

Presidente da Junta de Freguesia de Aguada de Cima.”-----------------------------------------

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

--------- “Não querendo parafrasear ninguém, eu não era para vir aqui. Mas vim cá 

porque penso que dizer-se que não se é político mas que a atitude é política, dizer-se 

que não se envereda pelo campo do ataque pessoal, quando alguém aqui dentro se é 

atacado pessoalmente tenho sido eu, parece-me que é pouco correcto, sob o ponto 

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

--------- E eu vou dizer-vos porquê. Quando eu em Óis da Ribeira alertei, e disse o que 

disse, as estruturas do Partido Social Democrata reuniram, fizeram conferência de 

imprensa, exigiram inquéritos, fizeram todo o tipo de tropelias políticas possíveis e 

imagináveis porque eu disse o que disse. -----------------------------------------------------------

--------- Mas, se alguém tem que ser lembrado nesta questão, eu custa-me a crer que 

o Partido Social Democrata ande tão distraído que não tenha visto isso, é o Senhor 

Victor Gomes, que foi candidato pelo Bloco de Esquerda, porque ele disse, está num 

artigo da Região de Águeda, de dez de Março de dois mil e seis, na página nove, em 

que ele diz assim: “não é possível, minha gente, Renault quatro que gostavam 

aproximadamente quarenta litros de gasóleo aos cem quilómetros, não é possível, 

pneus e mais pneus dados em parte incerta pois rodaram sozinho no armazém”. Isto 

vem nos jornais e agora eu faço esta pergunta: Porque é que havia se ser o Armando 

Ferreira apontado? É sempre o mesmo, foi aquilo que foi extravasado pelo Concelho. 

Porque é que devia ser o Armando Ferreira apontado, por levantar um problema de 
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consumos, quando afinal quem levantou o problema foi o Senhor que eu referi? --------

---------- Porque é que há-de, passado todo este tempo, visto que foi em Março, 

passado todos estes meses, há-de o Partido Social Democrata, com toda a pompa e 

circunstância, vir com esse tipo de encenação?----------------------------------------------------

---------- Afinal, quem é que faz ataques pessoais? Sou eu que faço ataques pessoais? 

Porque é que na última Sessão da Assembleia, em Junho, eu fui atacado aqui da 

forma que fui, relativamente a ter levantado mais esta situação. Sou eu que ataco 

pessoalmente ou sou eu que sou a pessoa que está a ser atacada e que sou o saco 

que tem que levar todas as pancadas. ---------------------------------------------------------------

---------- Isto é muito mau e quando as pessoas vêm para aqui com este tipo de 

observação. Eu não chamo a isto decência política, chamo a isto hipocrisia política. E 

nós temos que deixar, de uma vez por todas, de ser hipócritas. Nós temos todos de 

ser honestos. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Há elementos do Partido Social Democrata que, falando daquilo que eu disse 

em Óis da Ribeira acerca dos combustíveis, tiveram este comentário: “É preciso ter 

muita coragem política para dizer o que foi dito”. Eu não disse nada, eu limitei-me a 

referir aquilo que já estava dito e escrito. ------------------------------------------------------------

--------- Todavia, há elementos responsáveis da Comissão Política, talvez a pessoa 

mais importante da Comissão Política do Partido Social Democrata, que em entrevista 

ao jornal, diz que o meu comportamento em ter dito aquilo não faz parte do 

comportamento dele ou da maneira de ser e de estar na política. ----------------------------

--------- É só isto que eu quero dizer, há que sermos honestos, há que sermos 

objectivos, há que sermos verdadeiros e não é através da mentira, não é através da 

deturpação que este Concelho vai para a frente e que nós dignificamos o papel desta 

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

--------- Político eu não sou e tenho provado que não sou político, nunca quis nada da 

política. Sou um cidadão interveniente e que talvez tem criado muitas sequelas, tem 

criado muitos problemas e que talvez seja, dentro da vossa óptica, dentro da óptica 

do Partido Social-Democrata, aquele que tem que ser abatido. -------------------------------

--------- Mas, isto não é honesto. Eu não disse nenhuma mentira, limitei-me a 

confirmar aquilo que estava dito naquele jornal e naquele artigo, que nunca o Partido 

Social Democrata referiu.”--------------------------------------------------------------------------------

--------- Não havendo mais intervenções neste Período de Antes da Ordem do Dia, o 
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Senhor Presidente da Câmara Municipal respondeu às questões que lhe foram 

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

--------- “Vou começar por responder ao Engenheiro Hilário Santos sobre a questão da 

UBA. Antes de nos ser enviada qualquer carta, já nos tinham chegado notícias que a 

UBA não pretendia fazer o concerto. Respondemos a essa carta a informar que 

estávamos disponíveis e aquilo que nós não estávamos disponíveis era pagar um 

lanche no valor do que tinha sido pago no ano anterior, porque achávamos que tinha 

sido um valor demasiado elevado e poderíamos fazer as coisas modicamente.----------

--------- Depois dessa carta, enviaram um e-mail, na quinta-feira, ao final da tarde; a 

Senhora Vereadora, penso que na segunda-feira, entrou em contacto com eles e 

disse que dada a agenda que tinha, marcou-lhe uma reunião a seguir àquela que 

tinha marcada cá. A reunião atrasou-se, a Senhora Vereadora estava cá, os 

elementos da UBA saíram, não disseram nada a ninguém e foram embora. É verdade 

que havia um atraso de trinta minutos nessa circunstância, mas a Senhora Vereadora 

estava cá e tanto quanto sei eles tinham conhecimento que ela estava em reunião. ----

--------- Eu acho que isto é mau, mas não há ninguém que venha dizer à Câmara 

como é que se deve portar e que venha colocar exigências, ter atitudes de “nós 

somos bons, vocês aturem as nossas exigências”-------------------------------------------------

--------- Nós temos exemplos de parcerias e parcerias com sucesso, mas estamos em 

pé de igualdade, não é uns acima e outros abaixo. Em pé de igualdade estamos cá 

para colaborar, quando querem mandar em nós, isso não aceitamos. ----------------------

--------- Quanto ao Conselho Municipal de Segurança e de Educação - tem toda a 

razão, não reuniram. Sobre o Conselho da Educação foi aflorada essa situação na 

última reunião de Executivo. Vamos tratar de convocar os elementos. Vamos também 

reunir o Conselho Municipal de Segurança. Temos algumas coisas para apresentar e 

queremos também, sobretudo, na área da Educação, uma carta educativa, que temos 

para fazer e queremos obviamente uma participação activa, gostaríamos que ela já 

estivesse muito mais adiantada ou já estivesse feita,  seria muito melhor para nós.-----

--------- Quanto à auditoria – já houve uns resultados preliminares, que penso que 

foram dados aos Senhores Vereadores, pelo menos ao Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal foi dado um relatório. Os resultados definitivos chegaram esta 

semana, eu ainda não olhei para eles. Tive que me chatear com a empresa para ver 

se vinham os resultados, porque também acho que é tempo demais. Aquilo que nós 
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quisemos e aquilo que queremos que os outros façam, quando nós formos embora, é 

que avaliam o estado financeiro e vejam se bate certo. Nós mandámos analisar, em 

termos de circuitos, o que é que está bem e o que é que está mal, para podermos 

mudar em termos de procedimento o que era para mudar e para deixar ficar o que 

devia ser deixado ficar. -----------------------------------------------------------------------------------

---------- Passando para a questão seguinte do endividamento - foi detectado um 

endividamento que não estava contabilizado, no valor de um milhão e qualquer coisa 

de euros nesse preliminar.-------------------------------------------------------------------------------

--------- Não sei se não nos poria acima da capacidade de endividamento, mas isso 

para mim não é muito importante. Se estivéssemos acima da capacidade de 

endividamento, mas tivéssemos o saneamento e água todo feito, estavam as infra-

estruturas feitas. O problema é que não está feito, se não estamos lá, estamos 

mesmo muito perto de impossibilidade de endividamento. -------------------------------------

--------- Quanto ao Plano Estratégico – ainda não está, já tem muita coisa, já tem mais 

coisas noutras áreas do que tinha no passado. Perdoe a referência ao “passado”, não 

está, mas há-de estar, porque entendemos que há coisas a mudar, mas há coisas 

que estão correctas e que estão a ser incrementadas pouco a pouco e que serão 

ainda mais no futuro. --------------------------------------------------------------------------------------

---------- Quanto ao Pavilhão de Fermentelos – tanto quanto me disse o Senhor 

Vereador Jorge Almeida e a Senhora Vereadora Elsa, está marcada uma reunião, 

para a próxima terça-feira, às sete horas, com a Junta de Freguesia e com a 

Associação da Pateira, que é um dos principais interessados em utilizar aquele 

Pavilhão e para começarmos a recolher outros modelos de Protocolos de Pavilhões 

daquele tipo, com utilização diversa, para partirmos alguma pedra e fazermos um 

Protocolo que agrade ao Concelho e que agrade a todos, se possível. Mas, poderá 

haver algumas divergências, porque é difícil agradar a todos, mas queremos que sirva 

o Concelho em primeiro lugar. --------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto Águeda não ter projectos – o que é que são projectos? Projectos não 

é um projecto de arquitectura, é mais do que isso, é uma estrutura total de projectos. 

É que nós projectos de arquitectura temos bastantes, agora projectos 

consubstanciados mesmo e projectos que possam andar, ai é que é as coisas se 

tornam mais complicadas.  E eu não digo isto com orgulho. O problema disto é que se 

tivesse projectos eu podia avançar e podia dizer “está aqui, financiem”.--------------------
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--------- Estas coisas aborrecem-me e até já tive uma discussão acalorada com o 

Vereador Carlos Almeida numa reunião, porque estava aborrecido com a situação. ----

--------- Há uma dúzia de anos atrás eu propus para se fazer um Plano Geral de Águas 

no Concelho. Todos aprovaram mas ninguém o fez e nós temos lugares no Concelho 

que neste momento não sabemos como é que vamos abastecer. A Redonda, por 

exemplo, não me dá gozo estar aquilo no estado em que está, de andar a fazer 

remendos permanentemente e ainda passar mais um Verão ou dois com a corda no 

pescoço porque não temos água para as populações. ------------------------------------------

--------- Aquilo que eu já defendi há bastante tempo é que nós devíamos ter para o 

Concelho dois ou três pontos de captação ou de abastecimento, que servissem o 

Concelho todo e estruturar a nossa rede a partir daí, estamos a trabalhar para isso.----

--------- Se não me falharem, dentro de quinze dias, tenho um estudo de viabilidade 

económica financeira para a Redonda, para ver como é que vamos fazer, ou vamos 

na Associação Nacional de Municípios ou vamos sozinhos. Mas temos de encarar os 

problemas porque eu acho que chegamos a um momento no Concelho que ou 

resolvemos os problemas de frente e atacamos ou então ficamos para trás 

irremediavelmente. Eu acho que temos vindo a perder etapas sucessivas. ---------------

--------- Este ano não foi fácil, para o próximo ano não vai ser nada fácil também, mas 

nós vamos ter que tomar aqui muitas decisões difíceis e muito ponderadas porque vai 

ser aquilo que nós vamos querer fazer do Concelho e que vamos ter de partilhar 

essas decisões aqui. Eu estou à frente dos destinos mas eu não sou o Senhor de 

Águeda, somos todos nós e temos de pelo menos arranjar uma linha de rumo para o 

que vamos fazer desta terra no futuro. ---------------------------------------------------------------

---------- “Águeda que Futuro” e os convites personalizados – fiz alguns convites, não 

convidei as forças partidárias penso eu, não sei se convidei se não, dei uma listagem 

para fazer, que já tinha servido noutras alturas. Não estou a pensar numa 

recandidatura, aliás, a situação é totalmente diferente neste momento, mas posso 

dizer que era público e mandamos para a comunicação social, que esteve presente. --

---------- E nestes assuntos de Águeda eu acho que devemos participar todos se 

estamos interessado, como não era fechado, todos eram bem vindos a participar. 

Penso que não lhe enviei nenhum convite mas esteve cá, agradeço a presença. -------

--------- Já está na rua o convite para a próxima pessoa a vir cá falar. Eu agora quero 

trazer pessoas de fora de Águeda, que tenham outra experiência, para nos poderem 
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indicar pistas. Esta foi o ponto de partida. Agora, nós temos de encontrar o caminho e 

temos de chamar quem sabe mais do que nós, alguns que até têm uma visão muito 

próxima da realidade de Águeda, outros que são de Águeda, estiveram para fora, 

ocupam posições de relevo e que têm conhecimentos e outros que não tem nada a 

ver com Águeda, mas podem trazer-nos ensinamentos. A ideia é que haja uma certa 

sequência em vir cá estas pessoas, isto não quer dizer que ficamos à espera que nos 

tragam a última novidade, mas temos de fazer um caminho e temos de melhorar os 

nossos conhecimentos acerca da forma por onde evolui o mundo. --------------------------

--------- Eu estava com medo que um dia destes me acusassem de andar muito por 

fora, fico contente ao saber que afinal posso ir à vontade e que não vou ser acusado 

disso. Fico verdadeiramente contente, porque eu entendo que é não só fazer 

marketing, mas aprende-se muito quando se vai a outras realidades e se conhece 

outras realidades e tem de ser por aí. ----------------------------------------------------------------

--------- Posso-vos dizer que aprendi muito quando fui a Bilbau, aprendi 

verdadeiramente muito. Agora, é preciso também trazer outras pessoas para cá, o 

que pode ser muito importante. ------------------------------------------------------------------------

---------- Quanto ao trazer iniciativas – eu acho que nós já trouxemos este ano 

bastantes iniciativas. Já tivemos aí algumas iniciativas que conseguimos congregar e 

que abrimos uma porta e que iremos tentar que no futuro se mantenha. Por exemplo, 

trouxemos o concerto da Daniela Mercury para cá e queremos trazer outros. Ao custo 

que teve este, podemos trazer todos, mas não podemos trazer tudo que passe 

determinado tipo de encargos financeiros. ----------------------------------------------------------

--------- Quanto ás creches – é um problema das IPSS’s que temos acompanhado e 

que eu gostaria de resolver com alguma brevidade. Posso-vos dizer que temos três 

processos para ver se resolvemos a três IPSS’s do Concelho. Obviamente que a 

Câmara não tem dinheiro e tem de arranjar soluções que sejam interessantes para 

todos, essas soluções serão aqui apresentadas. Estamos a trabalhar nestas soluções, 

mas estes processos demoram.------------------------------------------------------------------------

--------- Respondendo ao Doutor António Martins: -------------------------------------------------

--------- Quanto ao Híbrido – não é uma questão de estilo, eu entendo que a Câmara 

deve dar o exemplo e como tal mostra que há coisas novas que podem ser seguidas 

por outros. É dentro desse conceito. Podia ter comprado um Mercedes último modelo, 

mas optámos por comprar um carro que é diferente, que poderá ser uma das 
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tecnologias do futuro. É uma questão de opção e só nos orgulha essa situação.---------

--------- Quanto á organização da casa – Obviamente que andámos bastante. Penso 

que em pouco mais de um ano, não será a conclusão, mas um grande passo estará 

dado. Estamos a desbravar caminho e vai demorar mais tempo. Ter uma empresa de 

informática a descobrir connosco como é que se dá solução para os problemas, é 

diferente do que comprar um fato feito. A empresa com que trabalhamos, não fui eu 

que escolhi, mas estou contente, não há reparo nenhum a fazer a respeito dessa 

situação, mas está trabalhar em mais duzentas Câmaras e nós estamos a abrir 

caminho. Portanto, isso quer dizer alguma coisa do que estamos aqui a fazer 

internamente. Há coisas que mudamos, há coisas que vamos mudar ainda mais e eu 

penso que temos já neste momento uma maior rapidez de resposta, por exemplo, nos 

processos de licenciamento, mas queremos ir mais longe e temos outros serviços, 

que vos queremos mostrar, mas há alguns espaços que ainda não estão 

consolidados e queremos consolidar isso primeiro. -----------------------------------------------

--------- Quanto às reuniões que nos foram pedidas - não nos escondemos atrás de 

ninguém, a responsabilidade das falhas cometidas é nossa. Em nome dos Senhores 

Vereadores e de mim próprio pedimos desculpa e irão ser agendadas as reuniões 

rapidamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Respondendo ao Doutor José Vidal:--------------------------------------------------------

---------- Falou nos pagamentos - é verdade que temos feito um esforço, no sentido de 

diminuir os prazos de pagamento e também de fazer outra coisa, quando nos 

comprometemos com um pagamento para determinada altura ter esse pagamento 

disponibilizado, porque a credibilização de uma Autarquia passa por aí também. Na 

questão dos pagamentos e dos pequenos fornecedores que nós temos à nossa volta, 

eu entendo que, se nós conseguirmos reduzir os prazos de pagamento, conseguimos 

adquirir melhor, porque temos mais facilidade de negociar preços, com prazos de 

cento e oitenta dias não temos hipóteses nenhumas. Eu posso-vos dizer que, na 

minha particular, fui confrontado cm algumas facturas, comprava a empresas de 

Águeda com preços bastantes mais baixos que compra a Câmara, porque eu pagava 

a pronto e a Câmara pagava a cento e oitenta dias.----------------------------------------------

--------- É preciso diminuir este prazo, estamos a fazer um esforço, já reduzimos 

alguma coisa, queremos ver se reduzimos mais para termos possibilidades de 

comprar melhor, porque se comprarmos melhor sobra mais dinheiro para outras 
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coisas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à Festa do Leitão – eu queria deixar aqui uma palavra sobre a Festa 

do Leitão e agradecer a colaboração que nos fui prestada pela ACOAG, com quem 

estivemos em parceria, realçando que dentro da ACOAG, aquilo que se verificou, foi 

uma passagem de testemunho em que todos se envolveram, que não é muito vulgar 

vermos nas Associações de Águeda e estas coisas também tem que ser ditas. ---------

---------- Aquilo que tivemos oportunidade de assistir foi que os que entraram tiverem o 

apoio dos que estavam, para que tudo corresse bem e isso ajudou para que houvesse 

um maior êxito. ---------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Depois, todas as colectividades que participaram e permitam-me destacar as 

colectividades culturais, o GICA que cedeu as instalações e a Confraria da Almas e 

do Leitão à Bairrada, que tiveram um papel importantíssimo na forma como a Festa 

do Leitão correu. -------------------------------------------------------------------------------------------

----------- Penso que no próximo ano é preciso ir mais longe e para mim pode ser o 

grande acontecimento de Águeda a marcar verdadeiramente e a colocar Águeda no 

panorama dos acontecimentos nacionais. -----------------------------------------------------------

--------- Com a afluência que tivemos este ano, houve pessoas do Minho ao Algarve 

que se deslocaram até cá, penso que temos possibilidades de ir mais longe e temos 

condições naquele espaço de receber bem e dar uma boa imagem, dar à nossa 

imagem a imagem que todos queremos de Águeda.----------------------------------------------

--------- Respondendo ao Engenheiro José Oliveira:-----------------------------------------------

--------- Está a ter um mandato difícil, sou solidário consigo, mas para nós também não 

está a ser nada fácil. Posso dizer-lhe que para cumprirmos com os protocolos que 

vêm de trás, eram compromissos que estavam assumidos, a sua Junta foi aquela que 

recebeu mais transferências da Câmara. ------------------------------------------------------------

---------- Agora, o Senhor conhece melhor do que eu as máquinas da Câmara e os 

seus operadores. Sabe quantos anos têm as máquinas e isso é uma realidade que 

temos de mudar, estamos apostados a mudar. Também queremos que as máquinas 

tenham outra rentabilidade e é por isso que estamos numa organização. A Câmara de 

Águeda em termos de trabalhadores é a maior empresa do Concelho de Águeda e 

não é fácil mudar estas coisas e criar novos automatismos e criar novas formas de 

estar no trabalho, que é isso que nós pretendemos. ---------------------------------------------

---------- Temos um caminho iniciado, demos alguns passos, mas queremos ir mais 
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longe, não estamos obviamente, nada satisfeitos. ------------------------------------------------

---------- Em relação ao “enclausuramento” dos funcionários - o atendimento ao balcão 

na Câmara já se deixou de fazer há dez anos atrás. Aquele balcão não servia para 

nada e ganhámos espaço interno e as pessoas têm a porta aberta, está lá uma mesa 

para receber os Munícipes quando têm que ir lá acima tratar de algum assunto. Mas 

os funcionários não estão enclausurados, as portas não estão fechadas e foi 

preparado um sítio para os Munícipes se poderem sentar, é outro atendimento. 

Também pensamos enclausurar mais, pensamos retirar outros balcões que já não 

têm função e ganhar espaço para as pessoas poderem estar, atenderem melhor com 

um atendimento personalizado. Portanto, não estamos a pensar em enclausurar os 

funcionários. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto ao campo de aviação – eu acho que nem é da Borralha, nem de 

Aguada de Cima, é do Concelho. Pode estar na Freguesia de Aguada de Cima, ele 

tem que estar numa Freguesia, mas é do Concelho. ---------------------------------------------

--------- Quanto ao saneamento de Aguada de Cima – não sei em concreto o que se 

passa, mas, perdoe-me o reparo, na altura quando andaram lá podia ter feito um 

telefonema para se tentar resolver o assunto, porque agora a obra já está acabada. ---

--------- Quanto aos ciganos – Vamos tomar a devida nota e oficiar à Guarda Nacional 

Republicana para ver o que se pode fazer, porque a realidade é um mau cartão de 

visita que temos naquela Freguesia. ------------------------------------------------------------------

--------- Quanto aos POC’s – Tenho conversado com o Director do Centro de Emprego 

e há disponibilidade, por parte do Centro de Emprego, em disponibilizar POC’s para 

ajudarem nos trabalhos que temos a desenvolver. Por outro lado, aquilo que se passa 

e eu conheço particularmente essa situação, o Centro de Emprego só pode actuar a 

partir do momento que haja uma recusa por parte da entidade. O que se passa muitas 

vezes é que eles chegam à entidade empregadora ou futura empregadora e dizem 

“dói-me aqui as costa”, “tenho aqui um problema….” , isto não é recusa e a entidade 

não põe lá que recusou a oferta de emprego, põe que não se adequa. Não se 

adequando está tudo bem. Se escreveu lá que ele manifestou queixas, então os 

serviços vão averiguar, agora se não forem explícitos ele manifestou toda a 

disponibilidade para trabalhar e há situações dessas em que chegam lá e dizem que 

estão interessadíssimos em ir para esse trabalho, só que depois dizem que dói-lhes 

as costas quando vão à entrevista e depois não há esta troca de informação e 
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acontecem estas situações de não termos pessoas para trabalhar, como disse o 

Engenheiro José Oliveira e estão a jogar cartas nos cafés.”------------------------------------

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

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

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

--------- TRÊS . UM - Apreciação da Informação Escrita do 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 foi efectuada a seguinte intervenção:---------  

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

--------- “Senhor Presidente, a primeira nota que faço é sobre este tipo de informação, 

não vou voltar a dizer se está muito completa ou menos completa, não cumpre é a 

Lei. É fundamental que o Senhor Presidente dê cumprimento a um ponto da Lei onde 

é obrigatório que faça acompanhar as informações relativamente aos processos 

judiciais, aos recursos hierárquicos, isso faz parte da Lei. É obrigatório enviar no 

ponto das informações. Já veio uma vez, na última Assembleia, mas desta vez não 

veio. Penso que devemos começar a dar andamento a estas coisas como deve ser.---

--------- Em relação às informações, era frequente, não deste Executivo, mas dos 

anteriores, termos informações prestadas pelos nossos Directores de Departamento 

sobre o andamento e o ponto de situação do Plano de Actividades e inclusivamente 

no anterior Departamento de Planeamento, Gestão e Urbanismo os projectos em 

curso. Eu penso que seria interessante que continuasse a juntar esse tipo de 

situações, que era importante para a nossa informação. ----------------------------------------

--------- Eu já disse isto uma vez, não me quero estar a repetir, mas esteve cá o 

Senhor Ministro Vieira da Silva e os Membros da Assembleia Municipal não foram 

convidados para esta Sessão. Sei que foi uma organização conjunta entre a Câmara 

Municipal e a ACOAG. Mas, segundo vi, os convites foram muito personalizados por 

parte do Senhor Presidente da Câmara, é preciso que instrua os seus Assessores 

para que estas coisas comecem a funcionar melhor. Quando eu digo isto, é porque o 
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convite estava em meu nome pessoal, efectivamente assumi isso quase como um 

convite da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------- --

--------- As parcerias devem também dar-se a entender nessa matéria, mas é um 

pormenor para o futuro, que é importante que se veja.-------------------------------------------

---------- Reunião de trabalho com a Direcção Geral do Património, a treze de 

Setembro de dois mil e seis, nesta reunião foi feito o ponto de situação das 

Instalações do Instituto da Vinha e do Vinho, das residências dos oficiais do antigo 

Instituto Superior Militar, bem como as instalações da antiga Famel em Águeda e 

António Pereira Vidal & Filhos, em Valongo do Vouga, gostaria particularmente que o 

Senhor Presidente nos informasse do que é que se falou e o que é que ficou resolvido 

sobre a residência dos oficiais. É um assunto que nos temos debatido há muitos anos, 

dependia de três Ministérios assinaram uma carta, que não sei se já está assinada. É 

uma coisa complicada no nosso Estado Central, mas o que é certo é que precisamos 

disto para a nossa Escola Superior de Tecnologia, é fundamental para os nossos 

alunos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Provavelmente no site da Câmara, darei esta sugestão, seria interessante 

que o organigrama novo, que já consta no site, tivesse os nomes das pessoas. Era 

importante que nós soubéssemos quem é que está à frente do Departamento 

Planeamento Concessão Urbanística, quem é que está na Divisão de Concessão de 

Execução, etc, era importante que estes lugares estivessem preenchidos com nomes 

de pessoas, para que nós saibamos a quem nos dirigir quando viermos à Câmara. Do 

meu ponto de vista, esta situação é fundamental, bem como a publicação do mesmo 

quadro de pessoal, que o Senhor prometeu em campanha eleitoral na Internet, assim 

como os pagamentos a fornecedores também na Internet. Agora, não custa nada 

cumprir essa promessa eleitoral.”----------------------------------------------------------------------

--------- Feitos os reparos à informação escrita, o Senhor Presidente da Câmara, 

respondeu da seguinte forma às questões colocadas pelo Membro da Assembleia:-----

--------- “Eu penso que quanto aos processos judiciais não era habitual, mas eu não 

tenho problemas nenhuns em os trazer a esta Assembleia. Quando os mandei contar 

eram vinte e tal, deve andar no mesmo número. --------------------------------------------------

---------- Recursos Hierárquicos neste mandato, tivemos um que foi à reunião de 

Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Em termos de informação, nós estamos a pensar em mudar e ir mais longe 
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nesta informação futuramente. -------------------------------------------------------------------------

---------- Quanto ao Instituto da Vinha e do Vinho nós entendemos que faz parte do 

património de Águeda. Nós não temos grande património arquitectónico, mas aquilo 

marcou uma época de Águeda e gostaríamos que se mantivesse. Está junto ao rio, 

achamos que não tem muito valor, a não ser este valor patrimonial e foi esta questão 

que fomos colocar ao Património do Estado. Eles têm uma avaliação daquilo de cerca 

de duzentos e cinquenta e cinco mil euros, que nós dissemos que era um absurdo, 

porque não vale esse valor e estamos a diligenciar no sentido de ver se conseguimos 

negociar por um preço mais em conta. ---------------------------------------------------------------

---------- Quanto às casas dos oficiais, já chegou a ter duas assinaturas, agora faltam 

três assinaturas na mesma e nós queremos resolver este assunto, porque está com 

vidros partidos, está uma selva no centro da cidade e não gostamos nada dessa 

situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Sobre a Famel, as instalações também estão abandonadas. Já a Câmara 

anterior tinha intimado para fazerem obras e não fizeram nada. A reunião era para ver 

se havia uma solução para esta situação.------------------------------------------------------------

--------- A mesma coisa se passa com a empresa António Pereira Vidal & Filhos, mas 

neste processo a Câmara gostaria de ter uma palavra mais activa. --------------------------

--------- Quanto ao site, só estarão em funções algumas das pessoas a partir da 

próxima segunda-feira. Portanto, vamos ter os nomes das pessoas no novo 

organigrama, mas era prematuro que já lá estivessem porque não estavam nomeadas 

ainda.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal fez a seguinte 

intervenção:--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Vim aqui só para dizer duas ou três coisas:-----------------------------------------------

--------- Em primeiro lugar, felicitar o Senhor Presidente da Câmara, como já foi aqui 

sobejamente felicitado, pelo site que está a construir. Na parte que toca à Assembleia 

Municipal tenho dado o meu contributo com algumas sugestões. Mas, fazia aqui um 

apelo aos Senhores Membros da Assembleia para entregarem até ao dia seis de 

Outubro, uma fotografia tipo passe para integrar o site da Assembleia Municipal. -------

--------- Em segundo lugar, venho aqui para falar e porque o Senhor Presidente na sua 

informação refere a minha participação, numa viagem a Lisboa para uma reunião com 

a empresa Estradas de Portugal. Naturalmente que eu tenho que dizer alguma coisa, 
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porque fui o único Presidente da Assembleia Municipal que acompanhou o Senhor 

Presidente, a seu pedido e com interesse meu, porque sempre que o Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal acompanha o Senhor Presidente da Câmara, 

como é aliás do Protocolo, nas grandes matérias, acho que é um dever.-------------------

--------- Eu quero dizer ao Senhor Presidente da Câmara que, pela primeira vez eu 

vejo-o a informar que eu o acompanhei num assunto importante e relevante para o 

desenvolvimento do nosso Concelho. Também acho que se não for ele a dize-lo 

ninguém o dirá, porque há órgãos de comunicação social que por vezes esquecem-se 

de dar esse tipo de informação. Houve só um jornal que referiu que o Presidente da 

Assembleia Municipal de Águeda acompanhou o Senhor Presidente da Câmara de 

Águeda, de Aveiro e de Albergaria-a-Velha nesta reunião importantíssima para os três 

Concelhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- É evidente que o Senhor Presidente da Assembleia quando acompanha o 

Senhor Presidente da Câmara, não é por protagonismo, acompanhá-lo-á sempre que 

for solicitado e sempre que estejam em causa relevantes interesses do Concelho. 

Entendo que a ligação Águeda / Aveiro é uma matéria de relevante interesse do 

Concelho e nessa perspectiva acompanharei noutras matérias que atravessam o 

aspecto partidário. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Sobre a reunião em si, eu só queria dizer o que penso sobre ela. Nós fomos 

às Estradas Portugal imbuídos de um espírito, na sequência de solicitações até de 

Membros desta Assembleia, de fazermos um lobby de pressão, no sentido de 

conseguirmos esta obra e também foi por isso que eu acedi a acompanhar o Senhor 

Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Presidente foi determinado nessa matéria e eu secundei-o que era 

absolutamente inadmissível que nos presenteassem, as autoridades com 

competência nesta matéria, com uma estrada que não era uma verdadeira via rápida, 

era uma estrada com oito ou nove rotundas (que é aquilo que existe neste momento 

em termos de estudo), que resultaram de um conjunto de reuniões entre as Estradas 

de Portugal e as Freguesias relacionadas com a estrada, o que me parece que 

Freguesias de Aveiro e também algumas de Águeda terão participado nessa ideia de 

fazer rotundas. As pessoas não terão uma ideia concreta do que é uma verdadeira via 

rápida e terão embarcado nisso. E o que resultou? É que a primeira coisa que o 

Presidente de Estradas de Portugal disse é que uma estrada dessas jamais a 



 34 

Estradas de Portugal a fariam, porque tem custos absolutamente incomportáveis e 

portanto com oito rotundas jamais a fariam e que já tinham dado conhecimento disso 

mesmo à tutela. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mas, não deixou o Presidente das Estradas de Portugal de comunicar-nos que 

era o momento decisivo para resolver esta matéria, porque ou entregavam isto às 

Autarquias para fazer estudo de impacto ambiental, ou as Estradas de Portugal se 

disponibilizavam elas próprias a fazer um estudo prévio de uma verdadeira via rápida 

com estudo de impacto ambiental. --------------------------------------------------------------------

---------- Também deixaram claro que essa via rápida, a ser feita com uma eventual 

ligação à auto-estrada, pela zona de Eirol, implicava que as Autarquias aproveitassem 

a revisão do Plano Rodoviário Nacional, para que esta via rápida comece a integrar o 

referido Plano, mas, para o efeito, tinha que haver uma pressão muito forte junto da 

tutela. Isto é, o que as Estradas de Portugal nos disseram, foi o seguinte: ou as 

Autarquias se unem e fazem uma pressão influente junto do Poder Central ou não 

haverá estrada. Sendo certo que mesmo assim este estudo prévio e este impacto 

ambiental leva cerca de seis a nove meses a fazer. ----------------------------------------------

---------- Naturalmente que esse esforço deve ser feito junto da tutela e as Estradas de 

Portugal estão com as Autarquias envolvidas. Penso que o Senhor Presidente da 

Câmara estará a fazer esse esforço, porque temos que aproveitar as sinergias de 

termos um Governo que é da mesma cor de quem governa o nosso Concelho e 

penso que o Senhor Presidente da Câmara tem sido timoneiro nesta matéria e só 

temos que o elogiar, acompanhado naturalmente pelos Senhores Presidentes das 

Câmaras de Aveiro e de Albergaria. ------------------------------------------------------------------

---------- Agora, a verdade é esta, é que sem esse esforço junto da tutela, foi-nos dito 

claramente que as coisas seriam muito dificultadas. Mas houve, da parte do Instituto 

de Estradas, esse compromisso de avançarem eles próprios com o estudo prévio e 

com o estado de impacto ambiental mas, em simultâneo, essa pressão junto do Poder 

Central tinha que ser feita. É que não é mendigar, é exigir. Se nós não fizermos essa 

exigência, porque é uma obra importante para o nosso desenvolvimento, nós não a 

conseguiremos. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Penso que esta matéria tutelada pelo Ministério das Obras Públicas, 

Transportes e Comunicações e pela respectiva Secretaria de Estado, já estará, e 

quero acreditar na influência do Senhor Presidente da Câmara, a ser avaliada. ---------
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---------- Agora, vamos fazer um esforço de verdade. Nós não vamos ter, mesmo que 

tudo corra bem, esta via estruturante em menos de seis a sete anos. Não vamos ter 

neste mandato, esta obra feita, porque se as coisas vão começar agora, com nova 

configuração, mercê da pressão que temos que exercer nos três Concelhos, se vão 

começar agora de forma diferente daquela que estava preparada no passado, antes 

de seis a sete anos não há ligação Águeda / Aveiro. Até porque isto tem várias etapas 

como o estudo prévio, o estudo de impacto ambiental, a questão da alteração do 

Plano Rodoviário Nacional, o projecto de execução e depois saber se o projecto 

cumpre aquilo que foi estabelecido. Portanto, antes de seis a sete anos não vamos ter 

ligação Águeda / Aveiro.----------------------------------------------------------------------------------

--------- Nós temos que nos unir e por isso é que eu estranhei que não 

acompanhassem também os outros Presidentes de Assembleia dos outros 

Concelhos. Mas, se os outros não vão eu vou e estarei sempre ao lado do Senhor 

Presidente da Câmara nestas matérias para o desenvolvimento do Concelho. Quero é 

que ele o reconheça e o diga expressamente quando isso acontecer e quero também 

tranquilizar algumas almas que eu, ao acompanhar o Senhor Presidente da Câmara, 

não quer dizer que esteja de acordo com ele. Naturalmente que grandes estratégicas 

do desenvolvimento de Águeda nos dividem, mas nestas questões não podem haver 

divisões e estarei sempre ao seu lado”.---------------------------------------------------------------

--------- Após a explicação dada pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, nos seguintes termos:--

--------- “Senhor Presidente da Assembleia eu ainda não conheço as grandes 

divergências que nós temos, mas neste assunto estamos unidos e concerteza 

estaremos no futuro.---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Esta obra é para ser feita para quem venha no próximo mandato, 

independentemente de quem venha. -----------------------------------------------------------------

---------- Ficaram de nos dar o estudo prévio entre cinco a seis meses e depois são 

nove meses para o estudo do impacto ambiental. Nós estamos a fazer esforços e a 

fazer todos os possíveis para incluir esta estrada no Plano Rodoviário Nacional, 

porque assim ficamos com a certeza que ela será feita. Se não ficar incluída no Plano 

Rodoviário Nacional não sei como será. Mas, começamos este trabalho, juntámos as 

Câmaras Municipais e dissemos que era uma via rápida que pretendíamos e fomos 

todos veementes naquilo que queríamos e estamos de acordo, somos três Câmaras a 
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pedir esta situação e acho que estamos no bom caminho. -------------------------------------

--------- Aproveito para pedir para falar sobre um assunto que não abordei aqui, que é 

sobre o Hospital. As notícias que me chegaram primeiro, foi que nós não teríamos 

“urgência” nenhuma. Depois saiu nas notícias que teríamos uma básica. Mas, aquilo 

que me informaram foi que neste momento a categoria onde estamos é básica, nós 

não chegamos à seguinte e que nós temos muitos equipamentos superiores aos que 

são exigidos e que esse grau de serviço vai continuar a ser prestado, porque senão 

há o afogamento do Hospital de Aveiro. Nós não temos ligações rápidas para chegar 

a lado nenhum. É das coisas que nos é penoso por um lado e favorável por outro e 

nós temos um Hospital que nos tem dado provas de que funciona. --------------------------

--------- Foram esses os argumentos que foram adiantados para que se mantivesse a 

“urgência” em Águeda, que nós queremos que se mantenha.”---------------------------------

--------- Feita a intervenção do Senhor Presidente da Câmara, de seguida tomou a 

palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal:--------------------------------------

--------- “Queria esclarecer os Senhores Membros da Assembleia que eu não recebi 

nenhum trabalho sobre a auditoria, o que eu recebi foi directamente do IGAT, um 

relatório da Inspecção que a Câmara Municipal de Águeda também teve. Esse 

relatório ainda não é do conhecimento dos Senhores Membros da Assembleia, mas 

estou a pensar em agendá-lo em próxima Sessão. Mas, não o queria fazer sem que 

antes o Senhor Presidente da Câmara dissesse alguma coisa sobre essa matéria e se 

pensa dar conhecimento aos seus colegas do Executivo, não sei se já o fez. Eu  estou 

à espera dessa indicação do Senhor Presidente para eventualmente trazer essa 

matéria aqui, porque se trata de uma acção tutelar e a Lei das Autarquias prevê que 

as Acções Tutelares venham para conhecimento dos Senhores Membros da 

Assembleia.”-------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- TRÊS . DOIS -   Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 

quanto à fixação do valor da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), 

para vigorar no ano financeiro de dois mil e sete, nos termos da Proposta, ao abrigo 

da alínea e) 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;----------------  

--------- Relativamente a este ponto da Ordem do Dia, foram feitas as seguintes 

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

--------- “Senhor Presidente eu ia-lhe fazer uma pergunta de escola primária, mas acho 

que é fundamental as pessoas que estão a assistir a esta Assembleia fiquem a 

perceber o que é isto de Direito de Passagem. ----------------------------------------------------

----------- Eu presumo, e o Senhor Presidente corrigir-me-á, que o que se trata aqui em 

termos de estabelecimento de Direito de Passagem, é cobrar às empresas que 

utilizam o Município para cruzar com cabos e com outro tipo de situações, para 

pagarem a utilização dos solos municipais. Não tem nada a ver com a incidência 

directa deste valor nas facturas dos contribuintes, a qual eu presumo que será feita se 

as empresas prestadoras de serviços de comunicações assim o entenderem, não 

sendo que obrigatoriamente tenha de se reflectir na factura. É isso Senhor 

Presidente? Uma vez que diz que é isso, estamos entendidos.”-------------------------------

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

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

por unanimidade, deliberou aprovar a proposta da Câmara Municipal quanto à fixação 

do valor da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), para vigorar no ano 

financeiro de dois mil e sete;-----------------------------------------------------------------------------  

--------- TRÊS . TRÊS - Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 

quanto ao lançamento da Derrama, para o ano financeiro de dois mil e sete, ao 

abrigo da alínea f) 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 ---

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

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

unanimidade, deliberou aprovar a proposta da Câmara Municipal quanto ao 

lançamento da Derrama, para o ano financeiro de dois mil e sete, ao abrigo da alínea 

f) 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.----------------------------------- 

--------- TRÊS . QUATRO - Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal  

quanto à fixação dos valores da Taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), 

nos termos das alíneas b) e c) do número um, do artigo centésimo décimo segundo, 

do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), para o ano financeiro de dois 
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mil e sete, e ao abrigo do disposto na alínea f) do número dois, 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 ------------------------------------------------------ 

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

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

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

--------- “Senhor Presidente, venho intervir sobre este ponto, pois este é um dos 

pontos que mais nos tem dividido nos últimos anos, no Município de Águeda, entre o 

Partido Social Democrata e o Partido Socialista. Todos nós nos recordamos que, nós 

enquanto Executivo, defendemos sempre os valores máximos, porque entendíamos 

que estas receitas eram importantes para nós. Aliás, isto próprio vem referido na 

deliberação tomada na reunião de Câmara. Sempre o Partido Socialista defendeu que 

estes valores haviam de ser mais baixos, porque não estavam correctos e estavam 

sempre contra a afixação dos valores pelas taxas máximas. Aliás, a deliberação 

tomada diz “Tem sido prática a afixação dos valores relativos aos impostos agora em 

apreciação com excepções do último ano das taxas máximas”.-------------------------------

--------- Nós iremos votar favoravelmente este ponto, mas queremos dar o seguinte 

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

--------- Até dois mil e quatro havia a Contribuição Autárquica, depois disto entrou o IMI 

e para que as pessoas percebam porque é que defendíamos os valores máximos, é 

porque os valores máximos permitiam arrecadações de receitas ainda muito 

reduzidas e nós entendíamos que eram importantes essas receitas. Durante os anos 

dois mil a dois mil e três estaríamos a falar na ordem de um milhão e novecentos mil 

euros de receitas por ano. No ano dois mil e quatro, quando foi introduzido o IMI e 

começaram as reavaliações, a Associação Nacional de Municípios disse a todos os 

Municípios “nós não sabemos como é que isto vai funcionar porque as taxas 

baixaram, aconselhamos a todos os Municípios a marcarem pelo valor máximo e 

depois vamos ver a evolução e então em funções disto se tomam medidas”,  e, nesse 

sentido, o Partido Social Democrata em Águeda, no primeiro ano, marcou os valores 

pela taxa máxima.------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Acontece que, do ano dois mil e três para dois mil e quatro, houve uma subida 

de setenta e três por cento nestes valores. A Câmara deixou de receber um milhão e 
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novecentos e dezoito mil euros e passou a receber três milhões trezentos e vinte e 

oito mil euros, somando o IMI com a Contribuição Autárquica, porque ainda havia 

muita Contribuição Autárquica para receber. -------------------------------------------------------

--------- Mantivemos os valores para o ano dois mil e cinco e já os valores baixaram 

para dois milhões oitocentos e noventa e três mil euros. E continuamos a falar de uma 

subida em relação a dois mil e três de mais cinquenta por cento ao nível do IMI. --------

--------- Entendemos que era hora de baixar um ponto percentual, foi o que fizemos no 

passado, não foi por uma questão eleitoralista. Fomos coerentes sobre isto, porque 

entendíamos que não devíamos estar a penalizar mais as famílias nesta matéria. ------

---------- Por isso, me custa o preâmbulo como está, porque fomos conscientes, 

defendemos sempre que a Autarquia tem que ter receitas, nunca andamos a fazer 

aqui a política da terra queimada, a dizer que devíamos baixar os valores só porque 

nos interessava porque estávamos na oposição. --------------------------------------------------

--------- E hoje vamos manter a nossa posição, é importante que a Autarquia tenha 

receitas, mas, também é importante que a Autarquia não se esqueça que está a 

receber mais cinquenta por cento deste valor e que é importante que o está a fazer 

porque o Partido Social Democrata foi sempre firme na luta por estas convicções.”----- 

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

--------- “Fico muito satisfeito, Engenheiro Hilário Santos, que ao fim de dois anos, o 

Senhor tenha chegado à conclusão que o Centro Democrático Social chegou à dois 

anos atrás. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Dissemos aqui, nesta Assembleia, quando passámos para o IMI, que as 

receitas, apesar daquilo que dizia a Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

por projecções feitas pelo Centro Democrático Social, iriam aumentar 

estrondosamente. E o Senhor vem confirmar isso, aumentaram setenta por cento. -----

--------- Por isso, dissemos também, na altura, que os valores do IMI não deveriam ser 

aqueles que foram aprovados. No ano passado, voltamos a dizer nesta Assembleia, 

que os valores iam continuar acima daquilo que era previsível. Toda a gente fez 

ouvidos de marcador e quando nós propusemos aqui uma taxa de zero, vírgula, seis 

por cento, voltou-se a aprovar uma taxa de zero, vírgula, sete por cento, quando o 

diferencial, segundo aquilo que disse na altura o Senhor Presidente da Câmara, seria 

de cem mil contos. -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Volto a dizer e a corroborar aquilo que o Senhor ainda agora aqui acabou de 
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dizer que, numa altura em que o Governo massacra consecutivamente o cidadão 

individual com impostos e com privação de algumas garantias que tem tido, acho 

espantoso que nós que representamos aqui individualmente cada um daqueles que 

nos elegeram, não tenhamos a preocupação de em primeiro lugar pensarmos no 

cidadão individual, naquele que é proprietário. -----------------------------------------------------

--------- Achamos e temos a consciência plena que as Câmaras precisam de dinheiro, 

mas nós não podemos ir ao tutano de quem todos os dias trabalha e de quem todos 

os dias, com muitas dificuldades, pagam impostos de toda a ordem e feitio. --------------

--------- E por isso, por uma questão de coerência e por entendermos que passados 

dois anos que não estávamos nem nunca estivemos enganados, o Centro 

Democrático Social não aceita a taxa de zero, vírgula, sete por cento. Mantém aquilo 

que vem afirmando desde o passado até hoje. Entende que zero, vírgula, seis por 

cento é uma taxa perfeitamente razoável e é essa que propõe que esta Assembleia 

aceite aprovar a este Executivo.”-----------------------------------------------------------------------

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

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

maioria, com três votos contra e com trinta e cinco votos a favor, deliberou aprovar a 

proposta da Câmara Municipal quanto à fixação dos valores da Taxa de Imposto 

Municipal sobre Imóveis (IMI), nos termos das alíneas b) e c) d número um, do artigo 

centésimo décimo segundo, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), 

para o ano financeiro de dois mil e sete, e ao abrigo do disposto na alínea f) do 

número dois, 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 ----------------------- 

--------- Concluído este ponto, por sugestão do Senhor Secretário da Mesa, a 

Assembleia deliberou, por unanimidade, que os pontos três, ponto, dois; três, ponto, 

três; três, ponto, quatro; três, ponto, cinco; três, ponto, seis e três, ponto, onze, da 

Ordem de Trabalhos, sejam aprovados em minuta. ---------------------------------------------- 

--------- TRÊS . CINCO - Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal 

quanto à Majoração da Taxa do Imposto Municipal Sobre Imóveis aplicável a 

prédios urbanos degradados , nos termos do disposto no número oito, do artigo 

centésimo décimo segundo, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), 

para o ano financeiro de dois mil e sete, e ao abrigo do disposto na alínea a) do 
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número seis, do artigo sexagésimo quarto e da alínea f), do número dois, 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:-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Senhora Membro CRISTINA MARIA DE SEABRA ROQUE DA CUNHA:--------

--------- “Em relação a esta proposta apresentada temos algumas dúvidas que 

gostaríamos que fossem esclarecidas.----------------------------------------------------------------

--------- Em primeiro lugar, gostaríamos de informar que somos totalmente de acordo 

com a aplicação de critérios e de mecanismos de dissuasão. Há existência deste tipo 

de prédios degradados no espaço urbano. ----------------------------------------------------------

--------- No entanto, gostaríamos de saber várias questões, nomeadamente, se a sua 

aplicação será apenas para a cidade de Águeda? Será para os Centros Urbanos das 

Freguesias? Na proposta não é claro se foram definidos critérios ou um regulamento 

específico para a aplicação da taxa. É necessário saber se os munícipes têm 

conhecimento do conceito propriamente dito de prédios degradados, para que não 

hajam dúvidas. As regras têm que ser claras e objectivas. -------------------------------------

--------- Outra questão é saber se existiram e foram criados mecanismos diferenciados 

para famílias com recursos reduzidos, uma vez que normalmente coincide que as 

pessoas que têm este tipo de prédios são aquelas que têm menos recursos, como o 

caso de reformados, rendimentos mínimos. Temos que acautelar estas situações. -----

--------- Portanto, nós consideramos que é preciso ter muito cuidado com a aplicação 

da taxa. Temos que definir critérios e regulamentos claros para toda a gente saber, 

para que não haja problemas na sua aplicação e que não se criem maiores 

desigualdades com este tipo de mecanismos.”-----------------------------------------------------

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

--------- “Quanto à sua aplicação, aquilo que neste momento propomos é para a zona 

urbana de Águeda. O trabalho que temos feito obrigou-nos a levantar o número da 

matriz de todos os prédios que estão degradados, porque nós temos que comunicar 

às Finanças que foi aprovada esta medida e os prédios são estes desta listagem.------

--------- Dessa listagem, nós temos os prédios identificados com fotografia. Eu penso 

que cerca de noventa por cento deles estão desabitados. --------------------------------------
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---------- Nós criamos alguns mecanismos de incentivo, no sentido de a Câmara não 

cobrar taxas para a recuperação destes prédios. -------------------------------------------------

---------- Estamos também a ultimar um regulamento, também já fizemos contactos 

colatórios com as instituições bancárias, no sentido de se houver necessidade de 

alguém recuperar o próprio prédio, ter o apoio da Câmara, no sentido de desbloquear 

esse processo. Estávamos a ver também se surgia, da parte do Governo, a 

reestruturação prometida dos programas de apoio e desburocratização destas acções 

para podermos introduzi-la. Estamos também a estudar para que as pessoas façam 

obras, há aqui um tempo que é preciso decorrer. Nós queremos isto com um 

mecanismo activo e queremos dizer que estamos empenhados. Não fez obras 

naquele ano, mas faz no ano seguinte. Está em estudo, não é uma medida muito fácil 

para que seja devolvido este agravamento que pagaram taxa. ------------------------------- 

--------- A nossa ideia é no próximo ano estender isto a todo o Concelho. Nós não 

queremos um Concelho de casas velhas, queremos um Concelho que tenha 

qualidade para quem que cá vive e para aqueles que nos visitam.”--------------------------  

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

--------- “Senhor Presidente, para ficarmos esclarecidos sobre esta proposta, está em 

causa simplesmente a zona urbana histórica do centro da cidade?  E existe ou vai 

existir ou não um regulamento sobre a forma como se consideram os prédios 

degradados ou não degradados?-----------------------------------------------------------------------

--------- É isto que nós precisamos de saber por parte do Senhor Presidente, para 

podermos avançar na votação desta proposta.”----------------------------------------------------

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

--------- “Os prédios, diz o RGEU, que todos os oito anos têm que ter conservação, a 

partir daí incorrem em penalizações, podem ser sujeitos a obras deste tipo. Nós não 

estamos, obviamente, neste princípio. Nós temos muitos prédios totalmente 

degradados. Vamos intervir naqueles que estão efectivamente maus, para depois dar 

continuidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- É no espaço urbano da cidade, não é só na zona histórica. Não é totalmente 

alargado. Mas, é mais do que a zona histórica, porque a zona histórica é um núcleo 

só lá em baixo e há outras casas cá em cima, como por exemplo, a casa aqui ao lado, 

que não estando na zona histórica também está mal. Portanto, essas também vão ser 
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abrangidas. Não é só zona histórica é também zona urbana da cidade.”------------------- 

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

--------- “Para esta proposta ser aplicada, eu penso que nós devemos de ser claros e 

transparentes. Penso que deve obedecer a um regulamento, o que provavelmente 

daqui a seis meses ou um ano estamos a alterá-lo completamente. -------------------------

--------- A questão que se põe é esta, vai haver ou não regulamento? Se o Senhor 

Presidente se comprometer a fazer um regulamento, nós estaremos completamente 

de acordo com esta proposta.”-------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- “Eu sinceramente  não vejo necessidade de fazermos um regulamento, mas 

se faz questão em que tenhamos um regulamento podemos faze-lo. Eu sou contra os 

regulamentos e não vejo necessidade de um regulamento, porque as coisas 

efectivamente estão más e nós não vamos, onde hajam dúvidas, actuar 

coercivamente. São casas que estão efectivamente em mau estado. Podemos fazer o 

regulamento, agora temos que definir operacionalmente o que é que é degradação”. -- 

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

--------- “Relativamente a este assunto eu entendo que, de facto, há uma boa vontade 

deste Executivo em penalizar todos os proprietários que, de algum modo, têm os 

prédios urbanos em situações muito calamitosas.-------------------------------------------------

--------- Todavia, eu gostaria que o Executivo me explicasse e me dissesse se por 

acaso, para além da relação que vai apresentar aos Serviços de Finanças, vai 

solicitar que seja feita uma reavaliação imediata desses mesmos prédios, porque 

torna-se necessário que isso seja feito, visto que os valores que estão a ser pagos 

são tão baixos, porque são matrizes extremamente antigas, que uma penalização de 

trinta por cento não tem grande importância. -------------------------------------------------------

---------- Eu gostaria que o Executivo, ao apresentar essa relação, solicitasse aos 

Serviços de Finanças que fizesse uma reavaliação exactamente desses mesmos 

prédios, pelo menos em termos de terreno urbano, que é para que o seu proprietário 

e aquele que não faz obras e que muitas vezes está a aproveitar para não fazer isso 

para especular, seja exactamente penalizado, de modo a pensar seriamente em 

recuperar o prédio ou proceder à sua venda para que outros possam investir naquele 

local.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:----------------------------------

--------- “Eu penso que a Câmara Municipal não tem possibilidade de mandar reavaliar 

os prédios, pelo menos isso foi-nos transmitido pelo Chefe de Finanças de Águeda.---

--------- Agora, nós estamos a dar um sinal. Este ano é este dos trinta por cento. A Lei 

ainda permite que haja para os prédios desocupados e estes estão degradados, estão 

desocupados também e são mais trinta por cento. Nós não queremos tudo na mesma 

altura. Nós não queremos esconder que no próximo ano para estes que não fizerem 

nada e deixarem passar o tempo, nós vamos propor que sejam também agravados 

em sessenta por cento no próximo ano, se não tiverem nenhumas iniciativas de 

recuperação.-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à definição de prédios degradados, se houver uma Lei que defina o 

que é “degradados”, eu penso que não vale a pena estarmos a fazer mais 

regulamentos. Se não houver fazemos um regulamento, se houver e estiver no 

Decreto-Lei aplicamos as definições para não estarmos a duplicar documentos. Era 

isto que eu propunha.”-------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

unanimidade, deliberou aprovar a proposta da Câmara Municipal quanto à Majoração 

da Taxa do Imposto Municipal Sobre Imóveis aplicável a prédios urbanos degradados, 

nos termos do disposto no número oito, do artigo centésimo décimo segundo, do 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), para o ano financeiro de dois mil e 

sete, e ao abrigo do disposto na alínea a), do número seis, do artigo sexagésimo 

quarto e da alínea f), do número dois, 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 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- TRÊS . SEIS - Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal de 

Isenção de Taxas na Certificação documental necessária à troca de livretes emitidos 

pela Câmara Municipal, agora da competência da Direcção Geral de Viação, prevista 

no artigo primeiro, do número cinco, da Tabela constante do Anexo do Regulamento 

de Taxas e Licenças, publicado na II Série do Diário da República de vinte e sete de 

Dezembro de dois mil e dois, no uso da competência consagrada no artigo 

quinquagésimo terceiro, número dois, da Lei número cento e sessenta e nove, barra, 
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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, usou da palavra o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal que prestou os seguintes esclarecimentos:-------------------------------

-------- “Como sabem, antigamente os veículos motorizados eram todos registados na 

Câmara. Nalguns não foi registado no respectivo livrete o número do quadro e o 

número do motor. Agora, esses registos são feitos na Direcção Geral de Viação e lá 

exigem esses elementos e os munícipes só podem fazer prova disso através de uma 

certidão passada pela Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------

---------- Como entendemos que foi um erro da Câmara, não achamos justo estar a 

cobrar às pessoas uma certidão por aquilo que não foi bem feito na altura. ---------------

-------- Como quem tem capacidade para isentar as taxas é a Assembleia Municipal é 

isso que nós vimos aqui propor neste artigo.”-------------------------------------------------------

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

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

unanimidade, deliberou aprovar a proposta da Câmara Municipal de Isenção de Taxas 

na Certificação documental necessária à troca de livretes emitidos pela Câmara 

Municipal, agora da competência da Direcção Geral de Viação, prevista no artigo 

primeiro do número cinco da Tabela constante do Anexo do Regulamento de Taxas e 

Licenças, publicado na II Série do Diário da República de vinte e sete de Dezembro 

de dois mil e dois, no uso da competência consagrada no artigo quinquagésimo 

terceiro, número dois, da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, 

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

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

--------- TRÊS . SETE – Ratificação da “Declaração sobre a luta contra o tráfico de 

seres humanos”, adoptada na décima terceira Sessão Plenária do Congresso dos 

Poderes Locais e Regionais da Europa (CPLRE);-------------------------------------------------  

--------- 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 

unanimidade, deliberou aprovar a Ratificação da “Declaração sobre a luta contra o 

tráfico de seres humanos”, adoptada na décima terceira Sessão Plenária do 

Congresso dos Poderes Locais e Regionais da Europa (CPLRE);---------------------------- 

--------- TRÊS . OITO – Ratificação da “Declaração dos Presidentes de Câmara e 
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Eleitos Locais sobre a Água”, proposta pela Comissão da Água e Saneamento das 

Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), aprovada no quarto Fórum Mundial da 

Água;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Senhor Membro JOSÉ CARLOS RAPOSO MARQUES VIDAL, que fez a seguinte 

intervenção: --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Em relação a esta questão da água eu quero intervir porque me preocupa um 

bocado, visto que o século que vivemos é o século da guerra da água. --------------------

---------- Começamos a ter consciência que vivemos num mundo à parte da sociedade, 

vivemos num mundo onde há água e apesar disso queixamo-nos que em Águeda já 

há pouca água. Queixamo-nos este ano que já houve falta de água em várias zonas 

do país. Mas, milhões e milhões de pessoas não têm água. Só um por cento da água 

mundial é que é potável. Portanto, estamos na guerra da água. Perspectiva-se que, 

em dois mil e quinze / dois mil e vinte, hajam mesmo guerras regionais e vai haver, 

mais tarde, guerras mesmo a sério por causa da água. -----------------------------------------

--------- Eu queria só fazer um alerta ao Executivo e a todos nós. Em relação ao 

Executivo, não sei que medidas são possíveis de tomar em termos da construção. 

Não se justifica que hoje se autorize uma construção em que não haja sistemas de 

poupança de água nos autoclismos, nas torneiras e chuveiros. - É uma situação que 

deve ser estudada em termos de regulamentos, não sei se é possível ou não. ----------

--------- Também não se justifica que hoje se desperdice águas potáveis em regas. 

Temos que pensar se é possível aplicar taxas nessas situações, ou se é possível 

proibir, ou se é possível controlar. ---------------------------------------------------------------------

--------- Temos que fazer reaproveitamento de águas e temos que poupar água. --------

--------- Normalmente, todos nós poupamos água quando há calor, como houve em 

Julho, porque há grandes campanhas na televisão. Mas, logo que começa a chover, 

pensamos que com a primeira chuva a água aparece outra vez toda dentro das 

fontes. Mas isso não acontece. -------------------------------------------------------------------------

--------- Sabemos que hoje em dia e em todo o lado, quem tem poços, que eles secam 

e que já não há renovações de águas há muito tempo. -----------------------------------------

--------- O meu alerta à Assembleia Municipal e ao Executivo é no sentido de que tudo 

o que seja possível fazer, em termos regulamentares, para poupança da água, que 
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seja feito e sejam tomadas medidas e se continue sempre com as campanhas de 

água, seja Inverno ou Verão.----------------------------------------------------------------------------  

--------- Neste aspecto, falha aqui um bocado o Executivo, embora as escolas já 

estejam abertas a isso, mas tem que haver parceria com as escolas nas questões da 

água e reciclagem do lixo. As escolas estão a fazer trabalhos nesse âmbito, que 

depois os alunos ao chegarem a casa e ao andarem na rua vêm que nada daquilo 

que eles estudaram na escola acontece na realidade. -------------------------------------------

--------- Por outro lado, tem que haver uma parceria muito forte a estes dois níveis na 

área do ambiente. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Peço a vossa atenção para a reciclagem do lixo e para a poupança da água.”--

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

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

unanimidade, deliberou aprovar a Ratificação da “Declaração dos Presidentes de 

Câmara e Eleitos Locais sobre a Água”, proposta pela Comissão da Água e 

Saneamento das Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), aprovada no quarto 

Fórum Mundial da Água;---------------------------------------------------------------------------------- 

--------- TRÊS . NOVE – Ratificação da “Carta Europeia para a Igualdade das 

Mulheres e dos Homens na Vida Local”, aprovada na XXIII Assembleia Geral do 

Conselho de Municípios e Regiões da Europa, que decorreu em Maio de dois mil e 

seis, em Innsbruck – Áustria;---------------------------------------------------------------------------- 

--------- Relativamente a este assunto foram feitas as seguintes intervenções:------------ 

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

--------- “Eu só quero intervir para dizer que a mim, pessoalmente, me parece um 

bocado paradoxal no Século XXI estarmos a tentar aprovar uma coisa destas, porque 

no meu partido nós gostaríamos de ter mais mulheres que homens. ------------------------

---------- Acho um bocado lamentável que num país minimamente civilizado no século 

XXI, que numa Europa que se presume minimamente civilizadas no século XXI, este 

tipo de coisas ainda tenham que estar em discussão. -------------------------------------------

---------- Nós sabemos que às vezes há alguma segregação, mas que também é 

exercida muitas das vezes dentro da própria classe, as mulheres se calhar são mais 

segregadoras que os homens. -------------------------------------------------------------------------

---------- Portanto, eu vou necessariamente aprovar este ponto, mas não deixo de vir 

aqui para lamentar que em pleno século XXI tenhamos que estar a pôr e a colocar 
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problemas de igualdade entre sexos, quando penso que não há justificação nenhuma. 

--------- Não sei se a educação humana um dia conseguirá ser toda igual. Deveríamos 

lutar para que isso acontecesse, para que o acesso à cultura e à educação fosse 

dado a toda a gente por igual, porque se calhar nesse dia nós evitaríamos, 

seguramente, de estar a aprovar coisas degradantes como esta.”--------------------------- 

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

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

unanimidade, deliberou aprovar a Ratificação da “Carta Europeia para a Igualdade 

das Mulheres e dos Homens na Vida Local”, aprovada na XXIII Assembleia Geral do 

Conselho de Municípios e Regiões da Europa, que decorreu em Maio de dois mil e 

seis, em Innsbruck – Áustria;---------------------------------------------------------------------------- 

--------- TRÊS . DEZ – Deliberar sobre a Constituição das Comissões 

Permanentes da Assembleia Municipal, ao abrigo e nos termos do disposto nos 

artigos trigésimo nono e quadragésimo primeiro do Regimento e da alínea j) 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;------------------------------------------------------

--------- COMISSÕES PERMANENTES:--------------------------------------------------------------

--------- Primeira Comissão – Comissão Permanente do Ambiente, Urbanismo, 

Qualidade de Vida, Planeamento e Acessibilidades;----------------------------------------------

---------- Segunda Comissão – Comissão Permanente de Administração, Economia e 

Finanças;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Terceira Comissão – Comissão Permanente de Educação, Desporto, 

Juventude, Cultura, Saúde, Acção Social e Organização de Eventos.----------------------- 

--------- Ao iniciar este ponto da Ordem de Trabalhos o Senhor Presidente da Mesa 

prestou os seguintes esclarecimentos:----------------------------------------------------------------

--------- “Esta proposta que aqui vem hoje é uma proposta do Presidente da 

Assembleia Municipal. Entendo que é a hora de dinamizar o funcionamento desta 

Assembleia com a constituição destas Comissões Permanentes, marcando as mais 

diversas áreas que têm a ver com as competências da Autarquia. ---------------------------

---------- É uma proposta de três Comissões, a sua constituição tem a ver com 

matérias relevantes, nomeadamente a terceira Comissão, abarcando aqui a 

possibilidade de organização de eventos, para nós movimentarmos esta Assembleia 
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na organização de debates, como o “Águeda que Futuro?” ou outros, nos moldes que 

a Comissão, já depois de constituída e a funcionar, deliberar. Haverá uma 

participação democrática da Assembleia na realização de eventos. -------------------------

---------- Quanto à sua constituição e composição, eu tenho uma proposta, que depois 

abro à discussão. Todas as Comissões seriam constituídas da seguinte forma:----------

--------- O Partido Social Democrata teria quatro elementos, o Partido Socialista teria 

dois elementos, o Partido Popular teria um elemento e os Independentes designariam 

um elementos para fazer parte de cada uma delas.-----------------------------------------------

--------- Esta configuração tem a ver com a composição da Assembleia e o resultado 

eleitoral, tem a ver com o número de membros que cada partido tem, o Partido Social 

Democrata tem vinte, o Partido Socialista tem catorze, o Partido Popular tem três e 

são quatro Independentes. Num esquema de percentagens, isto anda próximo da 

proposta que eu apresento aqui hoje: quatro elementos do Partido Social Democrata; 

dois elementos do Partido Socialista; um do Partido Popular e um representante dos 

Independentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Perguntarão: E se houver empate? O Presidente da Comissão terá sempre 

voto de qualidade. Aquele que for designado Presidente da Comissão terá sempre 

voto de qualidade. -----------------------------------------------------------------------------------------

---------- Como é que isto funciona? Se aprovarmos hoje a constituição e composição 

destas Comissões o Presidente da Assembleia, nos termos do Regimento, marcará 

uma reunião para dar posse aos Membros que os Partidos indicarem, não têm que 

indicar hoje. Portanto, a partir de hoje e até à reunião de tomada de posse que for 

marcada pelo Presidente da Mesa, os Partidos indicarão os elementos para cada uma 

das Comissões. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Depois da tomada de posse, em Comissão, é eleito um Presidente e um 

Secretário e a Comissão começará a funcionar. Poderá ela própria elaborar um 

Regulamento Interno do seu próprio funcionamento e a partir daí é um parceiro, no 

diálogo com o Executivo Municipal, com as forças da sociedade, terá o funcionamento 

que muito bem entender. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- É esta a proposta que o Presidente da Mesa apresenta e que é posta, a partir 

deste momento, a discussão.”---------------------------------------------------------------------------  

--------- Ouvidos os esclarecimentos prestados pelo Senhor Presidente da Mesa, 

foram feitas sobre o assunto em apreço as seguintes intervenções:------------------------- 
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--------- Senhor Membro ARMANDO ALVES FERREIRA:---------------------------------------

--------- “Relativamente à sugestão apresentada pelo Senhor Presidente da 

Assembleia para a constituição das Comissões, eu não quero dar já formalmente a 

minha opinião, porque eu gostaria de propor, se fosse possível e se todos estivessem 

de acordo, que relativamente a este ponto e ao que vem a seguir sobre a eleição de 

um Presidente de Junta para a Associação Nacional de Municípios, que reunisse-

mos: Eu, na qualidade de representante da Bancada do Partido Socialista, o Doutor 

Antunes de Almeida, o Professor António Martins e os elementos da Listas 

Independentes, para tentarmos chegar a um acordo, não desvalorizando de algum 

modo a proposta que o Senhor Presidente da Assembleia apresenta. Isto, para que 

de uma maneira global e sem criar aqui quaisquer tipos de choques e diferenças a 

nível da Assembleia, com uma interrupção de dez minutos, nós pudéssemos chegar a 

um acordo e simplificar os trabalhos, ao mesmo tempo resolvêssemos esta situação. 

É esta a minha sugestão.”-------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Conforme foi sugerido pelo Senhor Membro Armando Alves Ferreira, o Senhor 

Presidente da Mesa concedeu um período de cinco minutos, para que os respectivos 

coordenadores dos grupos parlamentares analisem o assunto em discussão. ----------- 

-------- Retomados os trabalhos, intervieram os seguintes Membros da Assembleia, 

que disseram o seguinte:---------------------------------------------------------------------------------  

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

--------- “Relativamente ao assunto em discussão e que deu origem à interrupção dos 

trabalhos, o Partido Socialista entende que deve haver uma repartição em três 

presenças dessas Comissões do Partido Social Democrata, dois do Partido Socialista, 

um do Partido Popular e um dos Grupos Independentes, cedendo o Partido Socialista 

dois lugares aos Grupos Independentes na terceira Comissão. Entendemos que é 

uma proporção perfeitamente correcta, tendo em atenção as forças partidárias que 

aqui estão instaladas e tendo também em atenção os números de votos que foram 

distribuídos por essas mesmas forças partidárias. ------------------------------------------------

--------- Se o Partido Social Democrata entender que deveria de ir por outro caminho e 

se entender que deve apresentar a sua própria lista, desde já comunico que o Partido 

Socialista não entrará em nenhuma Comissão. Então, serão Comissões dos 

elementos do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal e não do Partido 

Socialista, porque o Partido Socialista não entrará, desde que não se respeite estes 
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princípios. Pensamos que é uma atitude correcta, porque ouvimos as outras forças 

partidárias e também transmitimos a nossa informação ao Doutor Antunes de 

Almeida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Esta é a nossa posição e penso que é correcto o caminho que enveredámos. 

Se quiserem nós estamos disponíveis para isso.”-------------------------------------------------

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

--------- “Depois de reunir com o Grupo e termos analisado esta situação, entendemos 

manter a posição que tínhamos inicialmente e por uma questão até de abrangência e 

de ter maior número de representantes nestas Comissões, manter aquilo que foi a 

proposta elaborada pelo Presidente da Assembleia Municipal.--------------------------------

--------- Falámos também sobre a eleição de um representante da Junta de Freguesia 

para ir ao XVI Congresso e da parte do Partido Socialista e do seu representante foi 

dito que não se oponha e que achava que este ano fosse um Membro do Partido 

Social Democrata, no ano seguinte em Membro do Centro Democrata Social e assim 

sucessivamente e nós estivemos de acordo. -------------------------------------------------------

--------- O que eu não acho cordial, mas é a minha opinião pessoal, aqui não 

represento o meu partido, é que a posição de dizer-se “… não é como nós queremos, 

nós afastamo-nos….” Quer-me parecer que não é claramente muito democrático, 

porque as votações em plenário são aquilo que resultam das votações. É verdade que 

o Partido Social Democrata, no passado quando exerceu funções municipais, deu 

quase sempre a maioria ao Partido maioritário da oposição e deu-lhe até muitas 

vezes as chefias dessas Comissões, porque entendíamos que era uma forma de 

chamarem a atenção e ajudarem o próprio executivo. -------------------------------------------

---------- Não tenho críticas nenhumas a fazer a quem quer que seja. Penso que essa 

atitude não é aquela que está em consonância com a minha forma de ver a vida e a 

política, mas os factos ficam com quem os pratica. Se quiserem podem pôr-se de fora 

agora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não podem vir e dizer como disse o meu amigo Armando Ferreira, que é uma 

Comissão do Partido Social Democrata, não é, são Comissões eleitas emergentes 

desta Assembleia Municipal.”---------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- “Relativamente às Comissões, eu penso que há aqui uma falta de conciliação, 

entre a matemática e a estratégica política. Se nós formos analisar matematicamente 
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as Comissões, se o Senhor Doutor Paulo Matos ficar com quatro elementos dele, o 

que é que vai acontecer? Comissões com oito. Vamos supor que empatamos e o 

Presidente, sendo do Partido Social Democrata, decide e ganha a decisão. E o Doutor 

Armando Ferreira, que também percebe o suficiente de matemática, também chegou 

a essa conclusão, todos nós chegámos a essa conclusão. O ordenamento 

matemático que o Doutor Paulo Matos aqui propôs, pode em situação de litígio, 

convém que todos estejamos em aprendizagem democrática, convém que nos demos 

todos bem, estamos todos a aprender e não estamos aqui a pôr nenhum cenário 

fantasmagórico de litígio em nenhuma das Comissões. Até que se formos pela 

experiência do passado e tirando a Comissão de Economia e Finanças, que 

funcionou muito mais vezes pelas razões que nós todos conhecemos, as outras 

Comissões praticamente não funcionam. A Comissão de Educação nunca reuniu e a 

Comissão de Ambiente penso que poucas vezes reuniu. Digamos, que a actividade 

que tiveram não foi significativa em termos de Comissões. ------------------------------------

--------- Mas podem vir a ser, dentro da estratégia seguida pelo Senhor Presidente, 

muitas das vezes requerer a participação dos Membros da Assembleia e porventura 

as Comissões no futuro, até para o apoiar algumas vezes que tomar sozinho decisões 

que podem vir a ser politicamente difíceis, nós podemos vir a encontrar dentro das 

Comissões alguma dificuldade de movimentação política e estratégica. -------------------

---------- Portanto, a constituição proposta pelo Doutor Paulo Matos pode provocar 

algum problema. Eu penso que nós podemos ultrapassar esta situação tornando 

equitativa as vantagens de decisão, ou seja, se das Comissões que estão em eleição 

neste momento, se for atribuído uma presidência a um dos partidos aqui 

representados acontece que, se houver empate, há sempre distributivamente a 

capacidade de decisão em função da projecção política que cada um de nós tem. Não 

sei se será uma boa solução, se efectivamente a condução do Doutor Paulo Matos 

com as presidências repartidas pelas três Comissões pode ou não ser uma boa 

solução, ou se vamos aqui criar alguma situação de litígio. Eu diria que não é muito 

abonatório para esta Assembleia que nós não encontremos soluções razoáveis, quer 

política, quer pessoalmente, para esta situação.”-------------------------------------------------- 

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

--------- “Depois das palavras do nosso companheiro do Centro Democrata Social e 

como nós nunca fomos de grandes extremismos, assumimos, que a sua achega é 
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razoável.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- As três Comissões entre si escolherão o seu Presidente e naturalmente que 

neste leque mais alargado que tem maior capacidade de poder ver as coisas muito 

mais diversificadas, nós aceitamos que se escolha, eu não diria um de cada partido, 

eu diria um de cada força, porque há Independentes. Poderá ser de um Partido ou de 

um Independente, eu não queria colocar os Independentes de fora, uma vez que é 

para a abrangência. Mas aceitamos essa posição.”-----------------------------------------------

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

--------- “A proposta que está em cima da Mesa é a proposta apresentada pelo Senhor 

Presidente da Assembleia, a qual será submetida a votação e que será aprovada ou 

rejeitada.------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Nos termos do Regimento, quem quiser pode aprovar propostas, defende-las e 

são sujeitas a votação. -----------------------------------------------------------------------------------

---------- A proposta que está apresentada em Ordem de Trabalhos para a 

composição, é a proposta que eu referi. -------------------------------------------------------------

--------- Se houver entendimento para haver uma proposta consensual, esta proposta 

que o Presidente da Mesa apresentou será substituída por outra, se houver um 

consenso entre as forças com representação na Assembleia.”-------------------------------- 

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

--------- “Há aqui alguma confusão em termos de gestão da Assembleia, porque o que 

nós temos na Ordem de Trabalhos é “deliberar sobre a constituição e composição das 

Comissões  Permanentes da Assembleia”, não temos aqui proposta nenhuma.----------

--------- Posteriormente a isto, o Senhor Presidente da Assembleia transmitiu aqui a 

sua proposta verbal para este ponto da Ordem de Trabalhos. Há outras propostas que 

podem ser apresentadas para este ponto e serão logicamente votadas em alternativa 

ou não consoante isso. É este o meu entendimento.”--------------------------------------------- 

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

--------- “Penso que a proposta apresentada e complementada pelo Professor António 

Martins, é uma proposta que dissipa qualquer tipo de dúvidas: cada uma das forças 

ficará com uma Presidência.-----------------------------------------------------------------------------

--------- Se o Partido Socialista estiver de acordo, não precisa de ser alterada. Nós 

temos três líderes dos Grupos Municipais, Doutor Antunes de Almeida, Doutor 

Armando Ferreira e Professor António Martins e nós quando fazemos acordos temos 
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de ser pessoas de palavra. ------------------------------------------------------------------------------

--------- O que aqui está é um acordo proposto pelo Professor António Martins que, se 

os Grupos Municipais concordarem e é preciso que o Doutor Armando Ferreira venha 

aqui concordar, farão depois o entendimento dentro das Comissões, para depois fazer 

valer a proposta. Ninguém vai alterar a proposta, nem vai estar escrito que tem que 

haver uma presidência em cada um dos partidos. Há o entendimento e há a palavra 

dos Membros dos líderes municipais, que depois farão valer isso no momento da 

votação. É simplesmente isto que eu queria dizer para desbloquear a situação.”--------- 

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

--------- “Para esclarecer, a proposta que está em cima da Mesa, a composição é 

quatro Membros do Partido Social Democrata, dois Membros do Partido Socialista, 

um do Partido Popular e um representante dos Independentes. Esta é que é a 

proposta.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Todo o tipo de arranjo consensual é feito em sede de Comissão, depois de 

tomar posse. É assim que está no Regimento.”---------------------------------------------------- 

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

--------- “A intenção do Partido Socialista quando apresentou e discutiu com os outros 

elementos dos Grupos Parlamentares da Assembleia Municipal a possibilidade de se 

apresentar uma proposta que alterasse, em termos quantitativos, aquela que foi 

apresentada pelo Presidente da Mesa da Assembleia, assenta fundamentalmente 

naquele raciocínio lógico que deve ele ser feito proporcionalmente ao número de 

elementos e não através de uma pura e simples regra de três simples.---------------------

--------- Agora, neste momento houve uma situação, que se entende que é positiva, na 

medida em que há aqui um comprometimento do Partido Social Democrata que darão 

a possibilidade de uma presidência a qualquer Grupo, uma será dada ao Grupo do 

Partido Social Democrata, outra ao Grupo do Partido Socialista, outra ao Grupo do 

Partido Popular. Mas, as listas independentes também deverão ter uma atenção, 

porque eles são quatro elementos e na constituição dessa proposta, que foi presente 

pelo Senhor Presidente da Assembleia, ele só conta com um único elemento em cada 

Comissão. Se as listas de Independentes estiverem de acordo e se todos estiverem 

de acordo com isso e venham aqui dize-lo, o Partido Socialista possivelmente poderá 

rectificar a sua posição. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, lembra aqui o passado, eu até fui o Presidente da Comissão de 
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Planeamento Economia e Finanças, que aqui foi referido que foi aquela que funcionou 

mais vezes, mais eficazmente e que tentou até inclusive solicitar e dar apoio ao 

Executivo, que foi negado pelo anterior Executivo e foi aquela que mais vezes reuniu, 

não há menor dúvida que eu estava lá e foi-me dada a Presidência, na altura, pelo 

Senhor Doutor Paulo Matos.-----------------------------------------------------------------------------

--------- Eu entendo que dentro das Comissões, aquela pessoa que possivelmente 

poderá ser entendida como a mais competente ou aquela que está mais habilitada 

para estar à frente dessa mesma Comissão, que lhe seja dada essa possibilidade e 

então neste caso, o desequilibro que aparentemente poderia surgir na lista: quatro do 

Partido Social Democrata; dois do Partido Socialista; um do Partido Popular e um da 

lista independente, em que o Presidente da Comissão teria direito, em caso de 

igualdade de votos, ele pudesse definir qual era a tendência dessa mesma votação, 

sendo neste caso e desde que haja o comprometimento de todas as forças políticas 

que aqui estão, o Partido Socialista estará em condições de rever a sua posição e 

assumir aquela proposta como viável. Isso eu já ouvi do Partido Social Democrata, já 

ouvi do Professor António Martins e agora gostaria de ouvir também os 

Independentes que estão nesta Assembleia, que nós deveremos também respeitar e 

entender como um grupo forte aqui dentro, na medida que são quatro elementos.”-----

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

--------- “Em reunião dos Presidentes de Junta, Independentes, manifestámos apoio e 

concordámos com a posição do Partido Socialista sobre a questão da distribuição dos 

lugares das Comissões.”----------------------------------------------------------------------------------

--------- Senhor Membro VITOR RODRIGUES TAVARES:--------------------------------------

--------- “Acordámos entre os quatro Independentes e tomámos a decisão de optar 

pela proposta do Doutor Armando Ferreira, e, é essa que eu pessoalmente também 

mantenho, subscrevendo também a posição consensual agora adoptada pelo 

representante do Partido Socialista.”------------------------------------------------------------------ 

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

Presidente da Mesa submeteu a votação o ponto três, ponto, dez - Deliberar sobre a 

Constituição das Comissões Permanentes da Assembleia, tendo-se verificado que o 

mesmo foi aprovado, por maioria, com vinte e seis votos a favor, dois votos contra e 

treze abstenções.------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Sobre o mesmo assunto o Presidente da Mesa da Assembleia fez a seguinte 



 56 

intervenção:--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Naturalmente que agora segue-se o procedimento normal, que é o Presidente 

convocar uma reunião para dar posse aos elementos que os Partidos indicarem e a 

partir dai a Comissão elegerá um Presidente e um Secretário e começará o seu 

funcionamento normal.------------------------------------------------------------------------------------

--------- Agradecia que, na próxima semana, fizessem chegar aos Serviços da 

Assembleia, os elementos que desejam ver integrados nestas Comissões.”---------------

---------  TRÊS . ONZE – XVI CONGRESSO EXTRAORDINÁRIO DA ANMP – Eleição 

de um Presidente de Junta de Freguesia e de um Suplemente para Delegado ao XVI 

Congresso Extraordinário da ANMP, nos termos do número dois, do artigo sexto, dos 

Estatutos da ANMP e do artigo segundo, alínea a) do Regulamento do Congresso.----- 

--------- Relativamente a este ponto, o Partido Social Democrata apresentou à Mesa 

da Assembleia Municipal a seguinte proposta, que o Senhor Presidente passou a ler:-

--------- “O Grupo Municipal do Partido Social Democrata da Assembleia Municipal 

propõe como delegado ao Congresso Extraordinário da ANMP o Senhor Presidente 

da Junta de Freguesia de Aguada de Cima, Engenheiro José Manuel Gomes de 

Oliveira e como Suplente o Presidente da Junta de Freguesia de Segadães Manuel 

Duarte Oliveira.”---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Sobre a proposta apresentada, o Senhor Membro ARMANDO ALVES 

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

--------- “Eu venho aqui exactamente para transmitir aquilo que há pouco conversei 

com o Doutor Antunes de Almeida, que era intenção do Partido Socialista que este 

ano fosse um Membro do Partido Social Democrata ao Congresso Associação 

Nacional de Municípios Portugueses. Segundo a óptica do Partido Socialista, há que 

dar a possibilidade aos nossos Autarcas a nível de Freguesias, de terem uma vivência 

maior e que um maior número de pessoas possam intervir nesses eventos para se 

relacionar e para se conhecer outro tipo de pessoas, outro género de governar e de 

gerir as Autarquias. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Se, no ano passado nós tivemos um militante do Partido Socialista, um 

homem decidido e votado aqui pelo Partido Socialista, este ano entendemos que não 

apresentaremos qualquer elemento e que pensamos que neste Congresso deveria ir 

um elemento do Partido Social Democrata e como suplente um Membro de outra 

força política. E que deveria ser criado aqui o compromisso de nos Congressos 
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seguintes, e isto numa tentativa de não haver rupturas nem discussões e que todos 

os Autarcas se unam dentro dos mesmos interesses e que estejam todos intimamente 

ligados pelos interesses do Concelho e muitas vezes até interesses a nível regional, 

que nos outros Congressos, independentemente de serem extraordinárias ou 

ordinárias, ir outro elemento, não do Partido Socialista, não do Partido Social 

Democrata, mas do Partido Popular ou um elemento das Listas Independentes e 

assim sucessivamente. -----------------------------------------------------------------------------------

--------- Foi esta a conversa que tivemos. Portanto, não vamos alterar. Só esperamos 

é que as forças políticas que aqui estão se comprometam neste mesmo princípio. -----

---------- Como os nomes da lista que está a ser apresentada, são exactamente os 

nomes que pensamos, um elemento do Partido Social Democrata e um elemento do 

Partido Popular, não vemos qualquer tipo de interesse em apresentar qualquer lista. --

---------- Mantemos a nossa posição e aquilo que transmitimos aos outros Grupos 

Políticos.”------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Presidente da Assembleia colocou a votação, por escrutínio secreto, a proposta 

apresentada pelo Grupo Municipal do Partido Social Democrata, tendo-se verificado 

que a Assembleia, por maioria, com trinta e quatro votos a favor, cinco votos contra e 

dois votos em branco, deliberou eleger o Senhor Membro José Manuel Gomes de 

Oliveira, Presidente da Junta da Freguesia de Aguada de Cima, para Delegado ao 

XVI Congresso Extraordinária da Associação Nacional de Municípios Portugueses e 

como suplente o Senhor Membro Manuel Duarte Oliveira, Presidente da Junta de 

Freguesia de Segadães. ---------------------------------------------------------------------------------

---------- TRÊS . DOZE – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – Discussão e votação de 

tomada de posição da Assembleia Municipal de Águeda sobre a proposta do Governo 

de Lei das Finanças Locais.------------------------------------------------------------------------------

--------- Acerca deste assunto foram feitas as seguintes intervenções:----------------------- 

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

--------- “Senhor Presidente a documentação que me fez chegar é um maço 

extremamente rico de folhas, que foi feito no dia vinte e cinco e chegou no dia vinte e 

seis. Hoje, é dia vinte e nove e honestamente como o Senhor compreenderá, creio 

que muita pouca gente terá olhado para esta documentação e terá lido com 

consciência. Como eu penso que isto de tomadas de decisão devem ser sustentadas, 
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eu não creio que tenhamos muitas condições para a discutir. ---------------------------------

--------- Na minha opinião ou vamos votar levianamente o que aqui está ou teremos 

com alguma fundamentação, que ler e tomar uma posição que mais tarde possamos 

sustentar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- O Partido Popular não tem neste momento conhecimento suficiente para  

votar aquilo que se está aqui a propor. Portanto, na questão de uma votação sem 

discussão alargada deste assunto nós abster-nos-emos.”--------------------------------------- 

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

--------- “Para agilizar este assunto eu propunha que o Senhor Presidente do Executivo 

que, provavelmente conhece melhor e que estará a acompanhar esta situação, nos 

fizesse uma breve explanação sobre esta questão e nos dissesse qual é neste 

momento, para nós entendermos, a posição do nosso Presidente e do nosso 

Executivo, para nos dar alguma luz, para que depois possamos efectivamente discutir 

esta questão, mais claramente.”------------------------------------------------------------------------ 

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

--------- “Eu tenho alguma dificuldade em saber o que é que está efectivamente nesta 

Lei, falando na parte de dinheiro, tenho três contas; tenho duas contas da ANMP, 

tenho outras contas que me foram transmitidas pelo Secretário de Estado. O 

Secretário de Estado diz que Águeda com esta Lei ainda recebe mais dinheiro. As 

contas da ANMP dizem que nós vamos receber ou a mesma coisa ou vamos receber 

menos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Sinceramente que não sei qual é o posicionamento efectivo desta Lei, porque 

numa reunião onde estiveram Autarcas, aquilo que me foi transmitido foi que as 

contas feitas pela ANMP foram com a máxima penalização, que poderá não ser essa, 

mas também poderá ser. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- Em consciência e no que diz respeito a Águeda, eu não entendo o que é que 

esta Lei nos trás. Obviamente, que sei o que não trás, é muito mais dinheiro, que isso 

é que nós estávamos à espera. ------------------------------------------------------------------------

---------- Noutros aspectos, vou falar contra os Autarcas, mas é a minha forma de 

estar, eu concordo que haja controlo externo das contas da Autarquia. Eu acho que 

deve de haver auditoria das contas. Temos de funcionar melhor a nível de futuro. ------

--------- Em relação às contas, sinceramente que não sei para que lado é que as 
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coisas se inclinam, tenho versões diferentes e não tenho uma posição clara sobre a 

questão.”------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Senhor Membro ALBERTO JOSÉ FERNANDES MARQUES:----------------------- 

--------- “Sobre a nova proposta de lei para as Finanças Locais, eu já tive oportunidade 

de me debruçar um pouco sobre o assunto, tenho inclusive acompanhado alguns 

debates através da comunicação social, mas também alguns ao vivo, como ainda 

ontem houve um em Aveiro.-----------------------------------------------------------------------------

--------- Esta lei está a deixar-me bastante preocupado e já debatemos isto 

internamente dentro do Grupo do Partido Social Democrata. ----------------------------------

---------- Há aqui alguns aspectos que o Senhor Presidente da Câmara Municipal focou 

dos quais ainda não sabe, mas são, de facto, os fundamentais. Para além de alguns 

aspectos mais teóricos, esta Lei dá a impressão que de certeza retira alguma 

autonomia legítima que as Autarquias têm, no âmbito da sua gestão autárquica, 

porque é muito restritiva numa série de aspectos.-------------------------------------------------

--------- É uma Lei que tem algumas medidas que me parecem pouco demagógicas, 

como a questão dos cinco por cento do IRS que passam a reverter para as 

Autarquias. Vão deixar de receber no âmbito de outras transferências habituais, para 

receber cinco por cento do IRS cobrado nesse Concelho, sendo que dois por cento 

são obrigatórios e três por cento são variáveis, poderão oferecer aos munícipes uma 

redução no IRS. --------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Dá-nos a impressão que o Estado do Governo Central está a tentar passar 

para as Autarquias o odioso desta questão, porque se as Autarquias fizerem essa 

redução, pelas contas que tivemos acesso, quer da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, quer de alguns pareceres independentes, vão ter quebra na 

sua receita. Portanto, as Autarquias para manterem o nível de receita não terão que 

fazer essa redução do IRS. ------------------------------------------------------------------------------

--------- Parece que o Estado Central está a querer aplicar um rigor com as Autarquias 

que não está a aplicar a nível central e ao passar este ónus de uma promessa do 

Governo do Partido Socialista, de baixar os impostos, dá a impressão que está a 

passá-la para as Autarquias e deixar esse peso nos ombros dos autarcas. ---------- ----

---------- Mas, é evidente que esta Lei também tem aspectos positivos e concordo 

completamente quando o Senhor Presidente diz que tem que haver controlo externo 

às contas das Câmaras. ----------------------------------------------------------------------------------
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--------- A Lei prevê que haja revisões oficiais de contas e auditorias externas às 

contas das Câmaras, o que eu concordo plenamente. -------------------------------------------

--------- Como também prevê, não é o caso de Águeda por enquanto, mas nos casos 

que existam empresas municipais, que haja consolidação das contas, entre as contas 

da Autarquia e as contas das empresas municipais. É um aspecto fundamental para 

que não haja aqui também contornos à Lei e ao endividamento e acima de tudo o 

próprio endividamento. É evidente que o endividamento tem que ser controlado e tem 

que ser estagnado e se bem que há endividamento, que é bom e que é necessário, 

que permite às Autarquias proporcionarem aos seus munícipes determinadas obras e 

serviços antes do tempo que seria possível, apenas quando houvesse dinheiro. 

Também é importante que as Autarquias não caiam no erro que caíram durante muito 

tempo, de os Autarcas fazerem esse endividamentos de forma sucessiva, acumulativa 

e deixando obrigações para além do seu próprio mandato. ------------------------------------

---------- Eu penso que o endividamento quando for planeado e quando o seu terminus 

ocorra dentro do mandato do próprio autarca, que seja uma situação e quando se 

transmite para mandatos futuros será outra situação. --------------------------------------------

--------- Neste momento, temos Câmaras a nível nacional, que estão absolutamente 

hipotecadas e cujos Autarcas Eleitos nas últimas eleições, não têm margem de 

manobra rigorosamente nenhuma para tomar alguma decisão que não seja pagar as 

dúvidas e pouco mais, porque o dinheiro nem para isso chega. ------------------------------

--------- Felizmente que a Câmara Municipal de Águeda não está nessa situação, 

como tivemos oportunidade de confirmar isso recentemente. Ainda agora foi 

divulgada uma lista negra, na qual a Câmara Municipal de Águeda não faz parte, nem 

de perto nem de longe. Tínhamos sempre capacidade de endividamento. Este 

Executivo inclusive já contraiu um empréstimo bastante vultuoso desde que tomou 

posse, mas de qualquer maneira é bom que essa agilidade se continue a manter e 

que não haja esses exageros. --------------------------------------------------------------------------

---------- Os números aos quais tive acesso também são fundamentalmente da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, quanto aos do Governo não tive 

acesso a números concretos, mas o discurso dos Governantes é de que as 

Autarquias não serão prejudicadas e provavelmente durante um período de transição 

que esta Lei prevê é provável que assim aconteça. Mas, o que é certo é que após o 

período de transição e mesmo após a utilização dos critérios de correcção, que 
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também são mencionados na Lei, parece líquido que as Autarquias vão perder. --------

---------- No caso de Águeda, em relação a dois mil e seis para dois mil e sete, as 

transferências que viriam do Governo Central para a Câmara Municipal de Águeda 

com o quadro legislativo actual iria haver um aumento previsto de seis, vírgula, quatro 

por cento e com a nova Lei passaria a um decréscimo de quatro, vírgula, cinco por 

cento, com os tais factores de correcção poderia ir para os zero por cento, a tal 

situação que o Senhor Presidente referiu de eventualmente não perdermos na melhor 

das hipóteses. Mas, seja como for, é um aspecto que me parece bastante 

importante.----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Eu reforço aqui e penso que é fundamental que o Senhor Presidente da 

Câmara esclareça estas dúvidas, porque elas são o aspecto principal que está aqui 

em causa. Se não fez as contas porque não tem elementos, vai ter que arranjar 

elementos para comparar a situação financeira em termos de receita proveniente do 

Estado Central para Águeda com o actual quadro legislativo e com o novo e depois 

vai ter que tomar uma decisão política, porque estando eleito na Câmara como partido 

que actualmente está no Governo, resta saber, caso se confirme estas piores 

expectativas de que esta Lei irá prejudicar bastante as Autarquias, se o Presidente da 

Câmara de Águeda vai obedecer à disciplina partidária, se é que ela vai ser imposta, 

e seguir esta Lei cegamente ou se vai debater-se também juntamente com outros 

Municípios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- A Associação Nacional dos Municípios Portugueses está numa luta muito 

forte nesse sentido e no sentido de que esta proposta de lei seja revista. -----------------

--------- Os únicos números que temos são estes, as projecções que existem são o 

Estudo de Delloit, ao qual também tiveram acesso, os pareceres existentes de vários 

juristas, incluindo o do Professor Marcelo Rebelo de Sousa são manifestamente 

contra a Lei, que tem uma série de irregularidades, inclusive algumas muito prováveis 

inconstitucionalidades da própria lei, a questão do IRS é uma delas, mas poderá 

haver outras. ------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Perante todos estes elementos eu não percebi muito bem o que é que vamos 

aqui votar hoje, se é que vamos votar alguma coisa, se vamos votar uma proposta da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, se vamos nós elaborar uma posição 

da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Em relação ao Grupo Municipal do Partido Social Democrata queremos 
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transmitir que esta proposta de lei não nos parece adequada e se tivermos que 

manifestar a nossa opinião, será desfavorável a esta proposta e esperamos que ela 

seja revista, mas não sei quais serão os moldes que essa votação ou opinião deverá 

ser transmitida.”---------------------------------------------------------------------------------------------                    

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

--------- “É pertinente a questão levantada pelo Doutor Alberto Marques. Estamos a 

tratar de uma posição da Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre esta 

proposta de Lei do Governo, é essa a documentação que temos e é essa a posição 

que vamos discutir e depois aprovar ou rejeitar esta proposta, mas de acordo com a 

visão que a Associação Nacional de Municípios Portugueses nos traz aqui hoje. A 

documentação é toda da Associação Nacional de Municípios Portugueses e o que 

nos pedem é rejeitar ou aprovar esta posição da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses sobre a proposta de Lei.”------------------------------------------------ --------- -----

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

--------- “O Doutor Alberto Marques fez uma exposição clara de determinado tipo de 

princípios que esta proposta de Lei tem relativamente às Autarquias.-----------------------

--------- Conforme o próprio nome diz, é uma proposta de Lei, porque eu antes de vir 

para aqui vi no rodapé da televisão quando estava a passar o telejornal que dizia que 

o Governo dava provas sérias de que iria recuar e que iria novamente reanalisar esta 

mesma proposta. Nós vamos aqui votar uma proposta que o Governo vai fazer uma 

revisão da mesma.-----------------------------------------------------------------------------------------

---------- Parece-me que isto foi empolado pela Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, que com determinado tipo de atitudes, forças, frases, dá-me a 

impressão que isto é um bocado a rotina de determinadas atitudes que devem ser 

evitadas e mais quando são pessoas altamente responsáveis na vida política 

nacional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Nós, o Partido Socialista, temos aqui a posição de aguardar o que é que vai 

acontecer, porque estamos convencidos que um Governo sério, como é o Governo 

que está neste momento a Governar o País, é um Governo que está a ter um 

determinado tipo de posição e as posições que está a tomar não serão para 

prejudicar as Autarquias, que têm mantido determinado tipo de cumprimento a nível 

de Planos Financeiros. -----------------------------------------------------------------------------------

---------- Qualquer Lei tem sempre aspectos positivos e negativos e os aspectos 
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positivos desta lei talvez sejam superiores, por aquilo que já li e por algumas análises 

que fiz e até muita coisa que eu tenho lido em alguns jornais diários de comentários 

que são feitos, ou foi um extremar de posições, de um lado a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses e também do lado do Secretário de Estado, que também já 

teve algumas afinações que se vieram a mostrar inadequadas ou desadequadas a 

este tipo de discussão. -----------------------------------------------------------------------------------

--------- Agora, não podemos dizer também que o Governo está a transferir para as 

Autarquias o odioso, isto até é uma frase que vem nos comentários da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, por causa dos cinco por cento do IRS. Ninguém 

se lembra dizer que o Governo fica sempre com o odioso do IVA e a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses e os Municípios também recebem verbas do IVA, 

quando o IVA aumenta também as verbas vêm para os Municípios. E ninguém se 

lembra de dizer isso, eu não ouvi a a Associação Nacional de Municípios Portugueses 

vir dizer isso e quem suporta sempre o odioso quando há aumentos do IVA é o 

Governo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Nós temos que pensar seriamente que quando surgem propostas de Leis, a 

parte que se julga que poderá vir a ser prejudicada vai ter sempre uma reacção 

negativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Nós temos que pensar que, de um lado há um Governo Central que está 

decidido em pôr em ordem determinado tipo de coisas, que é importante ou não, 

conforme a recepção que pode ter da parte das Autarquias. -----------------------------------

--------- A posição do Partido Socialista é esta: Não conhecendo com profundidade a 

Lei, julgo que todas as Leis que surgem independentemente do carácter abstracto a 

que elas se aplicam e o carácter objectivo a que elas se aplicam, onde e como elas 

sejam aplicadas, há sempre alguém que é prejudicado e alguém que é beneficiado, 

há sempre alguém que vai discutir as vantagens e os inconvenientes, há sempre os 

prós e os contras. Parece-me muito precipitado estar já a emitir uma opinião. -----------

---------- Em função disto, o Partido Socialista não irá votar favoravelmente a proposta 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses e vai abster-se, porque não 

consegue quantificar se aqueles municípios que têm cumprido sob os pontos de vista 

que estão enumeradas e quantificados em termos de proposta de Lei não são 

prejudicados. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Relativamente a Águeda, o próprio Presidente desconhece e ninguém 
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consegue ainda quantificar e definir isso e mais hoje, em função da notícia de que o 

Governo está na disposição de rever e fazer qualquer acordo com as Autarquias ou 

com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, de rever essa mesma 

proposta de Lei. Ainda mais desadequado me parece nós estarmos aqui a votar a 

proposta da Associação Nacional de Municípios Portugueses. O Partido Socialista vai 

abster-se, esse é o voto do Partido Socialista.”-----------------------------------------------------

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

---------- “Eu também ouvi o Senhor Ministro António Costa a falar e pelo que me 

apercebi, o Senhor Ministro não está muito preocupado com a Associação Nacional 

de Municípios Portugueses e também li a notícia de rodapé de que vão rever a Lei. 

Não percebo o Governo que está neste momento a governar o nosso país, porque 

tem tido várias posições sobre esta matéria, ora diz uma coisa ora diz outra. ------------

--------- Poderá ter alguns aspectos positivos, mas com certeza que esta proposta de 

Lei do Governo só vai prejudicar as Autarquias e acho que nos devemos preocupar 

com esta questão e defender a posição de que venham mais verbas para as 

Autarquias, defender que as Autarquias tenham mais recursos próprios. A minha 

posição é que o Senhor Presidente da Assembleia deve colocar este assunto a 

votação, visto que a Lei das Finanças Locais é uma matéria muito importante para as 

Autarquias.”--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- “Senhor Presidente da Assembleia, penso que estamos com um problema no 

que consta na convocatória que é “Discussão e votação de tomada de posição da 

Assembleia Municipal de Águeda sobre a proposta do Governo de Lei das Finanças 

Locais” e não sobre a resolução do Conselho Geral da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses. A resolução da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses não consta da Ordem de Trabalhos, é simplesmente um documento de 

apoio que nos foi prestado, tal como nos foi prestada a Lei. -----------------------------------

--------- Portanto, o que nós teríamos que votar aqui, era estudar a proposta de Lei das 

Finanças e apoiando-nos nos pareceres que temos, decidirmos se concordamos ou 

não com a proposta de Lei do Governo. -------------------------------------------------------------

---------- Eu estou um bocado de acordo com o que o Membro do Partido Popular 

disse, porque não me sinto capacitado para estar a analisar, nem sequer acho muito 

importante se Águeda vai perder seis por cento ou cinco por cento, isso não é 
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importante quando se está a discutir uma proposta de Lei das Finanças Locais. Isto é 

a mesma questão quando estamos a discutir os dez milhões de contos de Águeda, se 

fala na freguesia que tem menos dois mil contos ou mais cinco mil contos. Não é 

importante nessa freguesia, o importante é ver qual é a dimensão das medidas para 

um país e Águeda faz parte do país, não é um país independente. --------------------------

--------- Segundo a Associação Nacional de Municípios Portugueses um dos 

problemas graves e que poderá ser, é realmente a questão da coesão nacional, que 

prejudica os Municípios mais pequenos. -------------------------------------------------------------

--------- Hoje, já ouve alterações na posição de vários Presidentes de Câmara do 

Partido Socialista, que reuniram com o Secretário de Estado ontem, e que, por incrível 

que pareça, aqueles que vêm mencionados nos jornais são os pequenos Municípios a 

apoiar a proposta do Governo. Há aqui alguma contradição que não se compreende. -

--------- A posição do Partido Socialista será de abstenção, mas será abstenção em 

relação à proposta do Governo da Lei das Finanças Locais, não em relação ao 

parecer que não foi pedido e nem consta da Ordem de Trabalhos.”--------------------------

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

--------- “Aproveitava para esclarecer que todos os pareceres estão na Internet, no site 

da Câmara Municipal e também em nota de rodapé no aditamento, avisaram-se os 

Senhores Membros da Assembleia, que atendendo à quantidade de papel, podiam 

recolher esses elementos junto do Departamento Administrativo. ----------------------------

---------- Eu penso que só não estuda as matérias quem não quer, elas têm que ser 

estudadas com a urgência exigida. Também não era obrigatório trazer este assunto 

aqui, mas naturalmente que nós temos que estar na primeira linha das questões de 

relevância nacional que contendem com o nosso desenvolvimento local e 

seguramente a matéria da Lei das Finanças Locais é uma matéria importante. ----------

--------- Na verdade, a proposta de Lei do Governo vem documentada com 

documentos da Associação Nacional de Municípios Portugueses, são esses estudos 

que temos, não temos mais nenhuns, porque se quisermos aqui estudar a Lei das 

Finanças Locais sem mais documentação nenhuma, teríamos uma discussão coxa, o 

que nós temos é estudos e posições da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, que nós integramos porque somos um Município importante e 

naturalmente que ou secundamos as suas posições ou não secundamos. ----------------

--------- Eu não tenho acompanhado estas notícias pela televisão, que hoje os 
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Senhores Membros da assembleia fizeram questão de acompanhar. Mas, há uma 

coisa que eu ainda não ouvi, que o Governo retirasse sobre esta matéria, é que a 

proposta de Lei prevê a possibilidade de as Autarquias excederem a capacidade de 

endividamento em matéria de QREN – Quadro de Referência de Estratégica Nacional 

e para Investimentos em Reabilitação Urbana, mas para o fazerem têm que ser 

sujeitos a despachos de três Ministros, isto é, são os três Ministros que vão dizer que 

se é de interesse municipal ou não fazer determinada candidatura ao Quadro de 

Referência de Estratégica Nacional ou se é de interesse municipal ou não fazer 

Reabilitação Urbana. Isto é um atentado à autonomia do Poder Local e admito que 

venha a ser objecto de análise por parte do Governo. -------------------------------------------

---------- Se as Autarquias hoje, já vivem de mendicidade perante o Poder Central, 

baseando a sua acção em contratos de programa, para fazerem qualquer 

investimento, têm que fazer contratos de programa com o Governo, estão 

dependentes de mil e umas condicionantes. Eu não sei o que é que a autonomia do 

Poder Local está a fazer na Constituição da República Democrática e comemorámos 

trinta anos de Poder Local Democrático este ano. Portanto, isto é para nós 

reflectirmos. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- É óbvio que, como aqui foi dito, também há aspectos positivos. Basta olhar 

para uma Câmara nossa vizinha, em que se ultrapassou tudo que é admissível em 

termos de lógica de endividamento, comprometeram-se as gerações futuras para 

muitos anos. Nós não podemos continuar neste sistema, o Governo quer controlar 

esta situação e faz muito bem. Esta é a parte positiva, isto é, o controle do 

endividamento, a fórmula de cálculo, tem que haver limites. Agora, o que não pode é 

o Governo andar sistematicamente a alterar esses limites como tem feito até agora. 

Volta e meia, a meio do ano surge uma correcção qualquer porque é necessário 

equilibrar as contas públicas. Ora, não está provado que sejam as Autarquias que 

tenham o maior peso, antes pelo contrário, no défice público, cinco por cento segundo 

os dados da Associação Nacional de Municípios Portugueses, ou seja, os outros 

noventa e cinco por cento dizem respeito à responsabilidade do Poder Central. ---------

--------- Portanto, há aqui qualquer coisa que não funciona bem. Eu penso que o 

Governo não estará de má fé. O Governo quer pôr ordem e eu nessa parte acho 

positiva, como aqui foi dito, por outro lado, acho que as Autarquias deveriam ter mais 

recursos próprios. Esta ideia de fazer participar no IRS ainda é limitada, ela devia ser 
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mais alargada a outros impostos de âmbito nacional. Há até quem defenda que podia 

haver uma percentagem de IRC’s, de IVA’s, para além dos IMI’s e dos IMT’s, as 

Autarquias deviam ter uma percentagem em todos estes impostos para os seus 

recursos próprios, porque eles têm a ver com as realidades económicas do Concelho, 

estamos a falar de IRS, IRC, IVA, IMI, IMT, tem tudo a ver com a realidade económica 

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

--------- Se houvesse um aumento de recursos próprios, já estas condicionantes 

ficariam mais esbatidas porque dá ideia, daquilo que se lê da Lei, que só há 

condicionantes e ainda por cima naquelas duas matérias que são fundamentais, 

Quadro de Referência de Estratégica Nacional e de Reabilitação Urbana, que tem que 

ir a despacho de três Ministros. Ora, isto viola a Constituição claramente. -----------------

--------- Eram só ideias que eu trazia aqui para algum esclarecimento e elas foram-nos 

fornecidas pela Associação Nacional de Municípios Portugueses e é com base nisso 

que nós estamos aqui a analisar a proposta de Lei do Governo. -----------------------------

-------- Agora, a Associação Nacional de Municípios Portugueses é que nos pediu uma 

posição sobre isto e é isso que nós vamos hoje fazer aqui. O que importa é saber qual 

é a nossa posição sobre a posição que a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses tem veiculado sobre esta matéria.”--------------------------------------------------- 

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

--------- “Há aspectos positivos na Lei, já aqui foram referenciados alguns. Tenho 

tentado ouvir debates sobre esta matéria. Há um outro aspecto muito interessante na 

Lei, que é sobre a tentativa de reduzir a dependência das Câmaras da construção, há 

aí um factor em que todas as Câmaras que arrecadem IMI e penso que IMT também, 

acima de vinte e cinco por cento da média nacional, esse valor depois será congelado 

e será transferido para uma verba, que mais à frente é para distribuir pelos 

Municípios, não se sabe bem como, mas está lá definido nessa matéria. ------------------

--------- Nós estamos a viver um caso, que o Senhor Presidente da Assembleia 

acabou de dar o exemplo das residências universitárias, que dependiam de três 

Ministérios, já teve duas assinaturas de Ministros e agora por incrível que pareça o 

Governo é o da mesma República e já não tem nenhuma assinatura e voltamos nós a 

recomeçar tudo do zero. ---------------------------------------------------------------------------------

---------- Agora, imaginem o que é para discutir obras do Quadro de Referência 

Nacional ou das Reabilitações Urbanas para discutir este tipo de situações. -------------
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-------- Também é verdade que a Câmara Municipal de Águeda provavelmente não se 

insira nestes porque não está acima do limitado endividamento, mas como disse o 

Professor José Vidal e muito bem, nós não devemos olhar só para isto em termos do 

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

---------- É mais ou menos claro, pelos estudos que tem, como já disse o meu colega 

Alberto Marques, que poderemos ter uma perca de dez por cento do total se for pela 

nova Lei das Finanças Locais, porque baixamos quatro, vírgula cinco por cento, 

enquanto que na anterior Lei subíamos seis, vírgula, cinco por cento, estamos a falar 

de uma perca de novecentos mil euros, contas apresentadas pela Associação 

Nacional de Municípios Portugueses. ----------------------------------------------------------------

--------- Ainda vi recentemente num debate da RTP, o Presidente da Câmara de Baião, 

que é um Presidente de Câmara Socialista, a queixar-se claramente que os 

Municípios estão sempre a ser prejudicados nesta matéria, ele dava o exemplo da 

educação, havia um Deputado do Partido Socialista que dizia “… as verbas da 

educação são transferidas do estado para as Câmaras e as Câmaras só têm que as 

entregar aos contratos nas aquisições…” e ele dizia “o Senhor está enganado, eu falo 

pela Câmara de Baião, na Câmara do Baião as verbas que o Estado transfere para 

mim não chegam a cinquenta por cento do que eu tenho que gastar, porque nós 

aderimos a todas as actividades, à música, ao inglês, ao desporto…”, “… e há uma 

coisa que o Senhor tem que pensar, os pneus de uma viatura de uma carrinha se 

calhar fazem cinquenta mil quilómetros em Lisboa e fazem quinze mil quilómetros em 

Baião…” . O Presidente da Câmara de Baião dava este exemplo. ---------------------------

------------ É preciso que numa discussão da Lei das Finanças Locais estas questões 

sejam postas, é preciso que nós percebamos o que é que é o nosso território. Nós 

temos um caso claro em Águeda, nós temos trezentos e trinta mil quilómetros de área 

quadrada. Somos um Município enorme, temos cinquenta mil habitantes, quarenta mil 

recenseados, somos prejudicados claramente por isto. Custa-nos muito mais fazer 

tudo e temos muito menos verbas nesta matéria. -------------------------------------------------

---------- É claro para mim que há que impor esses controles e eu estou de acordo com 

muitos pontos da proposta de Lei do Governo, mas há outros pontos sobre os quais 

nos parece que aumenta o centralismo, aumenta a tentativa do Estado de controlar 

tudo por suas próprias mãos e não nos parece que esse seja o caminho, para quem 

quer defender a descentralização e a regionalização. -------------------------------------------
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---------- Portanto, na ausência de dados mais credíveis, eu acredito na boa fé dos 

elementos do Governo, eu acredito na boa fé dos três Ministérios que estão para 

assinar o documento que leva a que se desvincule as casas que estavam ligadas ao 

Instituto Superior Militar para se transformar nas residências de estudantes, eu 

acredito na boa fé deles todos. O problema é que passados anos não se conseguiu e 

continuamos na mesma história e é importante que o estado pense nisso. O que o 

Estado está a fazer é a centralizar outra vez tudo para eles. Eu também acredito e 

tenho a noção, como disse o Doutor Armando Ferreira, que houve obviamente algum 

empolamento da Associação Nacional de Municípios Portugueses, mas também 

tenho a noção de que se a Associação Nacional de Municípios Portugueses não fosse 

firme, provavelmente isto tudo passaria e que os Municípios iam ser muito 

prejudicados. ------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Também sei que há muitas coisas que não vão bem nos Municípios, mas por 

isso eu digo e penso que estaremos a fazer um favor ao Senhor Presidente da 

Câmara, até porque o Partido que Governa a Nação é o mesmo que Governa em 

Águeda, porque provavelmente se esta Assembleia apresentar uma noção de rejeição 

da Proposta de lei, estaremos a ajudar o Senhor Presidente da Câmara na 

possibilidade de gerir esta situação junto do Governo. ------------------------------------------

---------- Se não sabemos por onde vamos, porque nos vamos abster? É uma questão 

que se coloca. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Defendemos sempre o cenário com valores e sempre com dados e aqui não 

existem e se não existem não devemos ir para lá. Não devemos ir só na boa fé do 

Estado centraliza tudo, que não tem dado boas experiências em Portugal. ---------------

--------- Por isso, penso que devemos votar uma Moção contra esta Proposta de Lei, 

quanto mais não seja para pressionar o Governo a negociar e a explicar melhor estas 

questões, porque ninguém sabe o que está a acontecer e está uma Lei pronta a ser 

votada por duzentos e trinta pessoas na Assembleia da República e tenho algumas 

dúvidas que também, saibam o que é que está em causa.”--------------------------------- ---

--------- Não havendo mais intervenções sobre este assunto, o Presidente da Mesa 

submeteu a votação a tomada de posição da Assembleia Municipal sobre a seguinte 

proposta de Governo da Lei das Finanças Locais: “rejeitar inequivocamente a 

proposta de alteração de Lei do Governo em matéria de Lei de Finanças Locais”. 

Colocada a votação a proposta, verificou-se que a mesma foi aprovada, por maioria, 
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com dezanove votos a favor e vinte e uma abstenções. -----------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, comunicar à Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, a tomada de posição da Assembleia Municipal de Águeda sobre a 

proposta do Governo à alteração da Lei das Finanças Locais. --------------------------------

--------- Lidas as deliberações referentes aos pontos três, ponto, dois; três, ponto, três; 

três, ponto, quatro; três, ponto, cinco; três, ponto, seis e três, ponto, onze, conforme 

tinha sido deliberado, foi a minuta das mesmas aprovada, por unanimidade. -------------

--------- 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 ANÍBAL PIRES :------------------------------------------------------------------------

--------- “Eu pretendia fazer um esclarecimento em defesa da honra da UBA. Eu penso 

que todos nós temos a noção da importância das cinco Bandas do Concelho, em 

termos musicais. -------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Acho que o ponto máximo do nosso trabalho durante os cinco anos é 

efectivamente o Festival da UBA. ----------------------------------------------------------------------

--------- A razão porque este ano não se faz o Festival da UBA, é que eu recebi um 

telefonema a dizer-me que o Senhor Presidente, penso eu mal informado, referiu que 

o problema da realização do festival da UBA era uma questão de um lanche. ------------

--------- Eu quero informar que este era o décimo nono ano que se realizava o Festival 

da UBA, o que mostra alguma tradição e alguma aceitação, não só da Câmara, como 

das pessoas e das Bandas. A UBA tem dezanove anos e nós nunca discutimos o 

lanche que a Câmara oferece e até quero informar, porque penso que a Senhora 

Vereadora não está a par destes assuntos, que durante os primeiros anos o Festival 

da UBA era feito em cada Freguesia. Depois, foi a Câmara Municipal que pediu à 

UBA que o Festival fosse realizado em Águeda, visto que seria mais simbólico e todos 

nós concordámos. Há dezanove anos que está marcado entre nós todos que é no 

primeiro Domingo de Outubro, isto para uma questão de agenda das cinco Bandas. ---

--------- O que é que este ano aconteceu de anormal? O que aconteceu foi que nós 

quando reunimos na primeira vez, no dia cinco de Setembro, a Senhora Vereadora 

tinham pedido ao Senhor Presidente da UBA que nós alterássemos a data do 

Festival. Eu não estou a por em causa as intenções da Senhora Vereadora porque 

efectivamente se realizava nesse dia uma Festa em Águeda, do novo Orfeão, ao qual 

nós saudamos, que constava de um espectáculo no Cine-Teatro São Pedro. ------------
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---------- Evidentemente que aí começou o problema da UBA. Nós sentimos um mau 

estar em cada uma das Bandas em relação à Câmara Municipal, que tem a ver com 

problemas financeiros. como sabem, não recebemos nada este ano e há algumas 

Bandas que ainda não receberam uma parte do ano passado.--------------------------------

--------- Há um mau estar e acho que merecemos mais respeito, não queremos, nem 

temos intenções nenhumas de mandar na Câmara, como disse o Senhor Presidente, 

que as Bandas lá por serem boas e o Senhor Presidente certamente que sabe que 

são boas, que são das melhores do País, que nós teríamos a pretensão de mandar 

na Câmara, acho que isso foi um aparte sem graça nenhuma. --------------------------------

--------- Nós, ao vermos este mau estar, enviámos uma carta à Câmara Municipal, em 

primeiro lugar a dizer à Câmara que estávamos com muita força e que fizemos um 

lanche espectacular e em segundo lugar informar a Câmara que temos as academias 

das Bandas das Escolas de Música a funcionar em pleno. Nós enviamos essa carta e 

certamente que o Senhor Presidente a entendeu e depois devido a não haver dinheiro 

nós pusemos a hipótese de não realizar o festival, isto em cinco de Setembro e que 

esse dinheiro fosse para reforço da tesouraria da Câmara. O Senhor Presidente 

respondeu a essa carta a dizer que a Câmara Municipal estaria disponível a suportar 

os custos, que nós não sabemos quais são. Depois disso o Senhor Presidente da 

Banda da Castanheira entregou à Senhora Vereadora os repertórios e os currículos 

que íamos tocar, a tempo e horas para que fosse realizado. -----------------------------------

--------- Na segunda-feira passada, a Senhora Vereadora solicitou uma reunião ao 

Presidente da Banda de Castanheira para as dezasseis horas e trinta minutos, sendo 

o assunto novamente para alterarmos a data ou o local do Festival. As cinco Bandas 

vieram para a reunião às dezasseis horas e trinta minutos em ponto, estivemos meia 

hora para sermos recebidos, fomos bater à porta da Senhora Vereadora, que não nos 

abriu a porta, pelo que fomos embora. ---------------------------------------------------------------

---------- Quero dizer, em nome das cinco Bandas, que lamentamos muito não 

estarmos presentes neste Domingo a realizar o Festival da UBA e dizer ao Senhor 

Presidente que as Bandas estão sempre ao lado da Câmara Municipal.”------------------- 

--------- Terminada a intervenção do público, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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