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ACTA NÚMERO DEZ 

ACTA DA 2.ª REUNIÃO DA 4.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DA MAIA REALIZADA NO DIA  UM DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 

SETE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Ao primeiro dia mês de Outubro do ano de dois mil e sete, pelas vinte e uma horas e 

quarenta e cinco minutos, no Salão D. Manuel I, no edifício dos Paços do Concelho, reuniu a 

Assembleia Municipal da Maia, na sua 2.ª Reunião da 4.ª Sessão Ordinária, convocada pelo 

seu Presidente, Luciano da Silva Gomes, em edital datado de 27 de Setembro e com a seguinte 

ORDEM DE TRABALHOS: ---------------------------------------------------------------------------- 

1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------ 

------ 3. 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3. 2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3. 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3. 4. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE MACMAI – MATADOURO AGRÍCOLA 

E COMERCIAL DA MAIA, LIMITADA; ----------------------------------------------------------- 

------ 3. 5. CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE ANÓNIMA HOSPITAL DO 

LIDADOR, S.A., E APROVAÇÃO DO RESPECTIVO ACORDO PARASSOCIAL; ----  

------ 3. 6. DOAÇÃO QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA FEZ À SANTA 

CASA DA MISERICÓRDIA DA MAIA DE DOIS TERRENOS DESTINADOS À 

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HOSPITALAR E DE UM CENTRO DE 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL. RECTIFICAÇÃO DA ESCRITURA N.º 88/97, DE 31 

DE DEZEMBRO; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



 2  

 

------- 3.7. CONSULTA PRÉVIA N.º 009CP – CONT/07 – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA, NOS TERMOS PREVISTOS NO ARTIGO 

48.º DA LEI N.º 2/2007, DE 15 DE JANEIRO, PARA O PERÍODO DOS 12 MESES 

RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2007, COM POSSIBILIDADE DE 

RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA POR IGUAIS PERÍODOS, ATÉ AO MÁXIMO DE 3 

EXERCÍCIOS ECONÓMICOS. RELATÓRIO DE ANÁLISE E PROPOSTA DE 

ADJUDICAÇÃO; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ 3.8. REALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE ANÓNIMA 

“PARQUE MAIOR – REABILITAÇÃO URBANA DA MAIA, S.A.” PELA CÂMARA 

MUNICIPAL DA MAIA E PELA EMPRESA MUNICIPAL “ESPAÇO MUNICIPAL – 

RENOVAÇÃO URBANA E GESTÃO DO PATRIMÓNIO, E.M.”; --------------------------- 

------ 3.9. TRIBUTAÇÃO DO PATRIMÓNIO – CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL 

SOBRE IMÓVEIS (CIMI), APROVADO PELO DECRETO-LEI N.º 287/2003, DE 12 

DE NOVEMBRO. FIXAÇÃO DAS TAXAS A APLICAR NO ANO DE 2008; -------------- 

------ 3.10. LANÇAMENTO DA DERRAMA NO ANO DE 2008, RELATIVO AO 

RENDIMENTO GERADO EM 2007 NA ÁREA GEOGRÁFICA DO CONCELHO DA 

MAIA; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3.11. TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM – TMDP – ALÍNEA B) 

DO N.º 2 DO ART.º 106.º DA LEI N.º 5/2004, DE 10 DE FEVEREIRO – FIXAÇÃO 

PERCENTUAL A APLICAR NO ANO DE 2008; -------------------------------------------------- 

------- 3.12. POSTURA DE TRÂNSITO NA RUA DE FRIÃES, NA FREGUESIA DE 

SILVA ESCURA; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ 3.13. POSTURA DE TRÂNSITO NA RUA 7 DA URBANIZAÇÃO DO LIDADOR,  
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NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA; -------------------------------------------------- 

------ 3.14. ALTERAÇÃO AO ACORDO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM A 

ARS DO NORTE COM VISTA À CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE 

DA MAIA. PROPOSTA APROVADA EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 08/01/2007 E 

HOMOLOGADA PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ----------------------------------------- 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, SENHOR LUCIANO DA SILVA GOMES, 

iniciou os trabalhos com uma saudação a todos os presentes. Verificadas as presenças, 

constatou-se a ausência dos Senhores Deputados David Augusto Duarte Tavares, José Torres 

de Sousa Dias, e ao abrigo da alínea c) do ponto 1, do artigo 38.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, os Presidentes das Juntas de 

Freguesia da Maia e de Gueifães, Senhores Carlos dos Santos Teixeira e António Alberto 

Anjos Monteiro, fizeram-se representar pelos seus Secretários, Senhores Mário Augusto da 

Costa Ramos e Francisco Lima Monteiro, respectivamente. Os documentos comprovativos 

destas representações fazem parte integrante da acta como documentos 1 e 2, 

respectivamente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------ 

------ 3. 4. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE MACMAI – MATADOURO AGRÍCOLA 

E COMERCIAL DA MAIA, LIMITADA; ----------------------------------------------------------- 

------ Inscreveram-se e usaram da palavra os Senhores Deputados: ---------------------------------- 

ARÍDIO DOS ANJOS TEIXEIRA leu o texto que faz parte integrante da acta como 

documento 3.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

FRANCISCO AMORIM SANTOS BAPTISTA leu o texto que faz parte integrante da acta 

como documento 4. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

ADÉLIO ANDRÉ PASTOR GRAZINA leu o texto que faz parte integrante da acta como 

documento 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ANTÓNIO FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA E SILVA disse que no dia da sua 

inauguração, a Sociedade MacMai – Matadouro Agrícola e Comercial da Maia, no ano de 

1995, o então Primeiro-Ministro de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, havia elogiado o 

investimento realizado. A sua construção fora provocada por diversas razões, sendo que as 

mais pertinentes eram a necessidade dos criadores de gado da Maia terem um local para 

poderem realizar o abate dos seus animais e porque os matadouros existentes nos concelhos 

limítrofes eram deficientes nos serviços prestados. A Câmara Municipal da Maia, com dois 

parceiros estratégicos – um agrícola e outro comercial - avançou para a construção de um 

Matadouro. De seguida, historiou as razões do colapso desta unidade industrial. Desde 1995, 

ano em que a MacMai iniciou a sua actividade (11 de Abril de 1995), o volume total de abates 

evoluiu de forma satisfatória, a saber desde o ano de 1995 a 2002 o abate teve os seguintes 

valores em toneladas 1995-0.855; 1996-2.428; 1997-2.435; 1998-2.568; 1999-3.230; 2000-

2.975; 2001-2.272 e em 2002-2.572 toneladas. Constatou-se que o aumento mais significativo 

no volume global de abate, 183,9%, verificou-se entre 1995 e 1996, o que era facilmente 

explicável dado tratar-se da fase de instalação e arranque da MacMai. Foi neste período que se 

começou a divulgar a Empresa, a constituir a carteira de clientes e a solidificar a sua 

implementação no mercado. De 1999 para 2000, contrariamente às expectativas e devido a 

uma conjuntura bastante desfavorável no sector bovino, a MacMai viu o seu volume total de 

abates decrescer. O decréscimo, no volume global de abates, foi provocado, exclusivamente, 

pelo decréscimo no volume de abates da espécie bovina, cuja espécie no ano de 2000 

representara 90% do valor total dos abates. Esta diminuição no volume de bovinos abatidos 

teve como causa única a situação que o mercado de carne bovina atravessou. Foi durante o 

ano de 2000 que se agravaram todas as questões relacionadas com a Encefalopatia 

Espongiforme Bovina (BSE). Surgiram múltiplos novos casos em toda a União Europeia e, 

essencialmente, a comunicação social não tratou o assunto da melhor forma, tendo mesmo 

contribuído para um certo pânico que se instalou no consumidor. Em paralelo, e porque se 
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impunha, a MacMai viu-se confrontada com um acréscimo acentuadíssimo de medidas de 

combate a esta patologia, que, para poderem ser implementadas originaram o agravamento de 

custos não previstos. Em Setembro do ano de 2000, com quatro meses de antecipação 

relativamente ao estipulado na lei, que implementámos o sistema de rotulagem da carne 

bovina; havia a noção de uma maior apetência do consumidor português para a carne de 

origem nacional, essencialmente nesta fase de "pânico com a BSE". Esta medida de rotulagem 

ajudou a atenuar os efeitos negativos causados por tanta confusão na mente do consumidor; 

contudo, não foi determinante na melhoria ou mesmo manutenção dos níveis de abate da 

espécie bovina. A partir de 1 de Outubro de 2000, uma nova imposição do foro higiossanitário 

veio agravar a situação dos baixos níveis de abate desta espécie. Tomou-se obrigatória a 

extracção da coluna vertebral em todas as carcaças com origem em animais com mais de trinta 

meses de idade. Além do esforço financeiro que foi necessário fazer para aquisição de meios 

que respondessem a esta nova exigência, a actividade da MacMai foi claramente lesada, uma 

vez que cerca de 40% dos bovinos nele abatidos, pertenciam a esta faixa etária e os clientes 

deste tipo de carcaças diminuíram os seus abates, dado que, comercialmente, a carcaça perdia 

muito do seu valor. O ano de 2000 não foi de todo fácil para a empresa e, apesar de todos os 

esforços realizados, ficou aquém do volume de abate de 1999. Não obstante todas estas 

questões de mercado extraordinariamente adversas, existiram alguns factores que 

contribuíram para minimizar a perda de receitas durante este ano, nomeadamente: aumento da 

nossa carteira de clientes; aumento dos preços dos serviços prestados pela MacMai; aumento 

dos preços de venda de couros e peles de bovino. De 2001 para 2002, o decréscimo no 

volume global de abates foi da ordem dos 3,5%. Também aqui, a diminuição ficou a dever-se, 

essencialmente, à diminuição no volume de abate de animais da espécie bovina (de 2.675.927 

Kg para 2.573.081 Kg, equivalente a 3,8%); houve também decréscimo nos abates de animais 

das espécies equina e asinina (de 16.446 Kg para 4.554 Kg, equivalente a 72,3%). Em 2001, 

mantiveram-se as condições muito adversas no mercado da carne bovina e, nalguns aspectos, 
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estas condições até se agravaram; por outro lado, existiram algumas situações que 

contribuíram para minimizar os efeitos desta nova "crise das vacas loucas". Entre Janeiro e 21 

de Março de 2001, foi proibido o abate para consumo de animais com mais de trinta meses de 

idade que, como já foi referido, constituíam cerca de 40 % dos animais bovinos abatidos na 

MacMai. Em 21 de Março de 2001, a empresa retomou o abate de animais nesta faixa etária; 

foi nesta data, que começaram a ser realizados os testes rápidos de despistagem da BSE. 

Apesar do arranque da despistagem da BSE, prevaleceu, por razões higiossanitárias, a 

obrigatoriedade de remoção da coluna vertebral, o que pelos motivos anteriormente 

apresentados, desencorajou os clientes que habitualmente abatiam este tipo de animais. Além 

das carcaças perderem muito do seu valor comercial, começou a haver o custo acrescido, de 

5.000$00 + IVA, por carcaça, referente ao teste. O decréscimo no abate deste tipo de animais 

com mais de trinta meses favoreceu o aumento das importações de carne, nomeadamente 

espanhola. Houve alturas em que era mais barato comprar um novilho espanhol posto no talho 

do que comprar uma vaca no mercado nacional, mandar abatê-la e pagar todos os custos: 

matadouro, transporte, teste da BSE. Nesta fase, falhou muito a fiscalização em termos de 

rotulagem, e a anteriormente referida maior apetência do consumidor português para a carne 

nacional terá sido altamente lesada; vendeu-se muita carne espanhola com rótulos nacionais. 

Por outro lado, havia uma situação na legislação nacional da rotulagem que favoreceu 

equívocos nos consumidores menos atentos, que era a seguinte: qualquer animal, fosse qual 

fosse a sua origem (país de nascimento), desde que abatido em Portugal era-lhe aposto um 

rótulo que mencionava, entre outras informações, e bem, “Abatido em Portugal”. Esta 

situação só viria a ser rectificada em Janeiro de 2002, de acordo com a mesma legislação 

nacional. Foi durante este ano de 2001, entre Fevereiro e Junho, que foram abatidas 415 

toneladas de bovinos para o Estado Português, ao abrigo da Portaria n.º 40/2001, de 18 de 

Janeiro. Estas vacas destinadas a serem destruídas representaram 14,47% do abate total da 

MacMai. No que respeita às espécies equina e asinina, o seu peso  no  volume global de abate 
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foi da ordem dos 0,4% em 1998, 0,3% em 1999, 0,5% em 2000, 0,2% em 2001 e perspectiva-

se 0,1% em 2002. Referiu, ainda, que o volume de abates das espécies caprina e ovina tinha 

aumentado. Este aumento era devido a uma maior procura provocada pelo amortecimento do 

decréscimo no volume de abates de bovinos. A concorrência no sector de abate de bovinos 

começou a apresentar-se algo aguerrida. Os Matadouros nesta Região de Entre Douro e Minho 

eram inúmeros: MacMai, PecNordeste (Penafiel), Euroabate (Marco de Canaveses), António 

Vieira (Marco de Canaveses), Central Carnes (Famalicão), Carnes Landeiro (Famalicão), 

Isicar (Famalicão); Petiz (Vila da Feira). Se a qualidade do serviço prestado era um factor 

determinante na selecção do Matadouro pelo cliente,  o  preço  desse  serviço  era-o  muito  

mais.  Com  a  publicação  do Decreto-Lei  n.º 197/2002, de  25 de Setembro, que estabeleceu 

taxas para o serviço de recolha, transformação e destruição dos MRE (Materiais de Risco 

Específico), uma nova questão vem gerar grande preocupação no sector. Esta taxa será de 

0,30 euros (60$00) por quilograma de subproduto gerado, o que corresponderá, em média, a 

cerca de 20 euros (4000$00) por carcaça. Além desta taxa constituir um novo 

desencorajamento ao abate, constitui um agravamento da situação da tesouraria da MacMai, 

uma vez que é o Matadouro que tinha que efectuar o pagamento da mesma, ao INGA, até ao 

15.° dia a contar do último dia do 2.° mês seguinte ao da conclusão da operação. 

Posteriormente, cada um dos clientes faria o pagamento ao Matadouro. Esta nova variável 

veio instabilizar, talvez agonizar, uma actividade que já lutava com grandes dificuldades. 

Estas foram as razões que conduziram ao colapso de uma empresa que já não dava o seu 

contributo para o desenvolvimento do nosso concelho. Por esta razão, a Câmara tivera a 

coragem de pedir a dissolução da Sociedade MACMAI – Matadouro Agrícola e Comercial da 

Maia, Limitada, e à Assembleia Municipal competia apoiá-la. Os parceiros estratégicos 

deveriam ser dispensados dos ónus existentes e o valor dos seus capitais próprios deveria ser 

de 0, ficando a Câmara Municipal com a totalidade do capital social e sem qualquer  
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problema  laboral  para  resolver,  uma  vez  que  a  venda  dos  activos  seria  canalizada  para  

indemnizar os seus trabalhadores e pagar as dívidas existentes. A fórmula encontrada pela 

Câmara para a dissolução da MacMai, era uma medida sábia merecedora do seu louvor e do 

voto favorável da sua bancada. O fim da MacMai, apesar de tudo, era uma notícia triste, mas 

entre os cerca de 2500 investimentos realizados pela Câmara Municipal, havia sempre o risco 

conjuntural de um ou outro não ter sucesso. ------------------------------------------------------------ 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA disse que a Mesa não aceitava as críticas proferidas 

sobre a falta de documentação. Afirmou que a Mesa era um exemplo na forma como tratava 

todos os assuntos da Assembleia. A existência, não obrigatória, do Grupo de Trabalho das 

Actividades da Assembleia Municipal, na qual tinham assento todos os Líderes Parlamentares 

e a forma transparente como eram apresentados todos os temas no âmbito da Assembleia 

Municipal, nomeadamente reuniões preparatórias; a entrega muito atempada de toda a 

documentação para as Sessões da Assembleia Municipal, eram o exemplo de um bom 

funcionamento, pelo que não admitia qualquer crítica à sua actuação. Disse ainda, que estava 

farto dos epítetos “Maioria Conservadora ou Maioria de Direita” para designar uma Coligação 

Partidária que deveria ser respeitada. --------------------------------------------------------------------- 

------ Posto o ponto à votação, foi aprovado por maioria, com dois votos contra dos Senhores 

Deputados do BE; 15 abstenções dos Senhores Deputados da CDU e do PS e 23 votos 

favoráveis dos demais Senhores Deputados. ------------------------------------------------------------ 

------ 3. 5. CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE ANÓNIMA HOSPITAL DO 

LIDADOR, S.A., E APROVAÇÃO DO RESPECTIVO ACORDO PARASSOCIAL; ----  

------ Inscreveram-se e usaram da palavra os Senhores Deputados: -------------------------------- 

MÁRIO MOREIRA DUARTE  leu o texto que faz parte integrante da acta como 

documento 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MARCO JOSÉ  DUARTE  MARTINS   leu  o  texto que faz parte integrante da acta como  

documento 7. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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SILVESTRE SANTOS GOMES PEREIRA leu o texto que faz parte integrante da acta 

como documento 8. -------------------------------------------------------------------------------------- 

ADÉLIO ANDRÉ PASTOR GRAZINA leu o texto que faz parte integrante da acta como 

documento 9. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RUI MANUEL CARVALHO DIAS louvou a Câmara Municipal por ter conseguido, em 

parceria, um Hospital para o concelho da Maia. Desvalorizou a questão “privado” uma vez 

que essa era a tendência das unidades de saúde do país. Deu como o exemplo o Hospital de 

São João no Porto que já prestava cuidados de saúde privados. A saúde pública, sobretudo a 

medicina preventiva, era um valor importante para as populações que deveria ser um motivo 

de preocupação da Câmara Municipal; lembrou o risco que representa para a saúde pública as 

linhas de alta e muito alta tensão existentes no nosso Concelho, sobretudo nas freguesias de 

Vermoim e de Águas Santas nas quais existem verdadeiras ramadas de cabos de muita alta 

tensão. Pediu à Câmara a sua atenção para este problema de saúde pública. ----------------------- 

ALOÍSIO FERNANDO MAIA NOGUEIRA fez um registo de interesses. Informou que era 

2.º Secretário da Mesa da Assembleia da Santa Casa da Misericórdia da Maia. Nesta 

qualidade, tinha acompanhado de perto todos os passos do ponto em análise. Lamentou que, 

ainda subsistissem conceitos marxistas do lucro e do capital. Lembrou que as Misericórdias 

foram criadas há cinco séculos e que já existiam muito antes de serem criadas as Câmaras 

Municipais e da constituição de partidos políticos. Considerou o Acordo Parassocial fruto do 

serviço que a Misericórdia prestava ao Bem Público e Bem Comum. Neste ponto, deveria 

haver unanimidade, independentemente dos conceitos políticos ou ideológicos. O Serviço 

Nacional de Saúde não era um exclusivo dos Hospitais Públicos, havia outras entidades 

privadas,  nomeadamente  os  Hospitais S.A., que prestavam serviços ao SNS e eram 

empresas lucrativas ao contrário dos hospitais públicos. Discordou da CDU ao desejar, que a 
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troco de um capital social de 10%, municipalizar a saúde no nosso concelho. Só seria possível 

com contrapartidas, dificilmente aceitáveis e exequíveis pelo poder central. ---------------------- 

O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA, ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA 

TIAGO informou que há muito que a Câmara desejava conseguir para o seu concelho um 

hospital. Uma das tentativas tinha sido com um grupo austríaco que fracassara. Desta vez, 

tornava-se possível através de uma parceria com um grupo português, a Santa Casa da 

Misericórdia da Maia e a Câmara Municipal que teria na sociedade a constituir uma quota de 

10%, pouco significativa, mas que lhe iria dar um lugar no Conselho de Administração. 

Considerou importante este investimento e esperava que dentro de dois anos o Hospital 

Lidador, S.A. pudesse iniciar a sua actividade. Sobre a assistência a doentes, carenciados e 

com limitadas capacidades económicas, referida pelo Senhor Deputado Silvestre Santos 

Gomes Pereira, disse que, apesar de ser uma unidade hospitalar privada, poderia vir a prestar 

cuidados de saúde a diversas entidades, SNS, ADSE e outras, através de convenções, como 

acontece em muitas unidades hospitalares. Sobre a questão de saúde pública, referida pelo 

Senhor Deputados Rui Manuel Carvalho Dias, disse que a Câmara estava atenta aos 

problemas ambientais provocados pelas linhas de Alta e Muito Alta Tensão da REN. 

Informou que já tinham sido estabelecidos acordos de enterramento de algumas linhas, apesar 

do seu elevado custo. Na freguesia de Vermoim estava localizada a maior central de 

distribuição de energia eléctrica de todo o país, foi instalada num período em que a Maia era 

um concelho rural e pouco povoado; na actualidade, a Maia era o que todos sabiam, um 

concelho com um enorme desenvolvimento urbano que, por esta razão, era merecedor de toda 

a atenção da Autarquia aos problemas ambientais provocados pelas linhas de Alta e Muito 

Alta Tensão.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A  Senhora  Deputada  e  2.ª  Secretária  da  Assembleia Municipal,  Maria de Lurdes da  
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Costa Almeida Rebelo Maia ausentou-se da sala. ----------------------------------------------------- 

------ Posto o ponto à votação, foi aprovado por maioria, com duas abstenções dos Senhores 

Deputados do BE, dois votos contra dos Senhores Deputados da CDU e os votos favoráveis 

dos restantes Senhores Deputados. --------------------------------------------------------------------- 

------ A Senhora Deputada e 2.ª Secretária da Assembleia Municipal, Maria de Lurdes da 

Costa Almeida Rebelo Maia retomou o seu lugar na Mesa. ------------------------------------------ 

SILVESTRE SANTOS GOMES PEREIRA pediu a palavra para fazer uma Declaração de 

Voto. Declarou que o Bloco de Esquerda teria votado a favor se, no Acordo Parassocial 

tivesse ficado, formalmente, salvaguardado o princípio, que considerou fundamental, de 

defesa da universalidade de acesso, particularmente aos mais pobres e carenciados. O seu 

sentido de voto – abstenção – era devido aos esclarecimentos dados pelo Senhor Vice-

Presidente da Câmara, poderiam significar que tal princípio poderia vir a ser salvaguardado, 

apesar da experiência negativa e preocupante que se verificava em unidades hospitalares 

privadas. Quando o Hospital Lidador iniciar a sua actividade, iriam ficar atentos e vigilantes 

no sentido de garantir a assistência médica a todos os maiatos, independentemente da sua 

condição socio-económica. Manifestou a sua preocupação ao constatar que um Senhor 

Deputado e Mesário da Santa Casa da Misericórdia da Maia, defende a construção de uma 

unidade privada de saúde, quando o espírito que orientou a criação das Misericórdias tinha 

sido o de “protecção à miséria, de protecção aos mais carenciados e àqueles que nunca 

tiveram direito a nada”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA interrompeu a intervenção do Senhor Deputado 

Silvestre Santos Gomes Pereira, por este Senhor Deputado ter exorbitado no seu pedido de 

Declaração de Voto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 



 12  

ALOÍSIO  FERNANDO  MAIA NOGUEIRA pediu a palavra para fazer uma Declaração 

de Voto. Declarou que não era Mesário da Santa Casa da Misericórdia da Maia. ----------------- 

------ 3. 6. DOAÇÃO QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA FEZ À SANTA 

CASA DA MISERICÓRDIA DA MAIA DE DOIS TERRENOS DESTINADOS À 

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HOSPITALAR E DE UM CENTRO DE 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL. RECTIFICAÇÃO DA ESCRITURA N.º 88/97, DE 31 

DE DEZEMBRO; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Inscreveu-se e usou da palavra o Senhor Deputado: --------------------------------------------- 

ADÉLIO ANDRÉ PASTOR GRAZINA disse que desejava clarificar a postura da CDU. O 

ponto em análise tinha dois aspectos a considerar: o primeiro era a rectificação da escritura de 

doação à Santa Casa da Misericórdia da Maia de um terreno destinado a um grupo privado 

para nele construir o Hospital Lidador e o outro era a alteração do destino de um terreno 

destinado a um Centro de Formação Profissional. Esta situação causava alguma dificuldade à 

CDU, no seu sentido de votação, uma vez que estavam, radicalmente, contra a alteração do 

primeiro aspecto e de acordo no segundo, pelo trabalho social desenvolvido pela Santa Casa 

da Misericórdia da Maia. Na impossibilidade de os dois aspectos poderem ser votados em 

separados, a CDU sentir-se-ia obrigada a votar contra, apenas por discordar do primeiro 

aspecto. Esclareceu que a CDU não tinha qualquer mal-entendido contra a Santa Casa da 

Misericórdia da Maia, mas estava contra a inclusão de um parceiro privado no projecto de 

construção do Hospital Lidador. -------------------------------------------------------------------------- 

------ Posto o ponto à votação, foi aprovado por maioria, com dois votos contra dos 

Senhores Deputados da CDU; três abstenções, uma do Senhor Deputado do PS, Vítor  Miguel 

Silva e duas dos Senhores Deputados do BE e os votos favoráveis dos demais Senhores 

Deputados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ 3. 7.  CONSULTA  PRÉVIA   N.º   009CP   –   CONT/07   –   PRESTAÇÃO   DE  

SERVIÇOS  DE  AUDITORIA EXTERNA, NOS TERMOS PREVISTOS NO ARTIGO  

48.º DA LEI N.º 2/2007, DE 15 DE JANEIRO, PARA O PERÍODO DOS 12 MESES 

RELATIVOS AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2007, COM POSSIBILIDADE DE 

RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA POR IGUAIS PERÍODOS, ATÉ AO MÁXIMO DE 3 

EXERCÍCIOS ECONÓMICOS. RELATÓRIO DE ANÁLISE E PROPOSTA DE 

ADJUDICAÇÃO; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Nenhum Senhor Deputado se inscreveu para usar da palavra. --------------------------------- 

------ Posto o ponto à votação, foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------ 

------ 3. 8. REALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE ANÓNIMA 

“PARQUE MAIOR – REABILITAÇÃO URBANA DA MAIA, S.A.” PELA CÂMARA 

MUNICIPAL DA MAIA E PELA EMPRESA MUNICIPAL “ESPAÇO MUNICIPAL – 

RENOVAÇÃO URBANA E GESTÃO DO PATRIMÓNIO, E.M.”; -------------------------- 

------ Inscreveram-se e usaram da palavra os Senhores Deputados: -------------------------------- 

MARIA LUÍSA DIAS BARRETO leu o texto que faz parte integrante da acta como 

documento 10. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTÓNIO FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA E SILVA prescindiu do uso da palavra.  

------ Posto o ponto à votação, foi aprovado por maioria, com dois votos contra dos 

Senhores Deputados da CDU; quinze abstenções dos Senhores Deputados do PS e BE e 23 

votos a favor dos Senhores Deputados da “Coligação Primeiro as Pessoas” e do Senhor 

Deputado Independente. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Para fazerem uma Declaração de Voto inscreveram-se e usaram da palavra os Senhores 

Deputados: -------------------------------------------------------------------------------------------------
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ADÉLIO ANDRÉ PASTOR GRAZINA leu o texto que faz parte integrante da acta como 

documento 11. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SILVESTRE   SANTOS  GOMES  PEREIRA   declarou  que  a  abstenção  do  Bloco   de  

Esquerda era provocada pelo compromisso assumido para criação de um Conselho-Geral, 

logo que a empresa a constituir iniciasse a sua actividade. -------------------------------------------- 

------ 3. 9. TRIBUTAÇÃO DO PATRIMÓNIO – CÓDIGO DO IMPOSTO 

MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (CIMI), APROVADO PELO DECRETO-LEI N.º 

287/2003, DE 12 DE NOVEMBRO. FIXAÇÃO DAS TAXAS A APLICAR NO ANO DE 

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

------ Inscreveram-se e usaram da palavra os Senhores Deputados: ---------------------------------- 

ALCINDA MÁRCIA OLIVEIRA GUEDES DA SILVA considerou que, face aos reflexos 

da aplicação do IMI, de uma forma especial as consequências para proprietários de habitação 

própria e de baixos rendimentos, a Câmara Municipal não deveria continuar a aplicar a taxa 

máxima. A receita do IMI tivera um aumento nos últimos anos, nomeadamente para o ano de 

2006, estava prevista uma receita de cerca 8 milhões de euros e, no final, o valor da receita 

arrecadada fora de aproximadamente de 14 milhões de euros. O valor da receita para os 

próximos anos tendia a aumentar, ainda mais, por duas razões: a primeira, era devida ao fim 

de isenção de 10 anos concedida a um grande volume de habitações adquiridas e a segunda 

porque a cláusula de salvaguarda dispunha de um tecto, cada vez mais elevado, para o seu 

abatimento. Estas razões fundamentavam a justificação para a não aplicação da taxa máxima. 

A CDU apelava à Câmara Municipal para estar atenta a esta realidade, bem como aos 

problemas que advinham das incidências sobre o valor patrimonial dos prédios no aumento de 

outras taxas. A finalizar, informou que a CDU iria votar contra o ponto em análise. ------------- 
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LUÍS MARIA FERNANDES AREAL ROTHES, antes da apresentação da análise da sua 

bancada sobre o ponto em discussão, disse que iria clarificar uma situação, nomeadamente em 

relação  a  uma  intervenção  do Senhor Presidente da Assembleia, que considerou  

exorbitante das  suas  funções  de Presidente de um órgão autárquico e apenas admissível na 

sua qualidade de Deputado Municipal. Nessa intervenção, haviam sido comentados os termos: 

“Maioria de Direita, Maioria Conservadora”. Lembrou que esta terminologia não era da 

autoria da Bancada do Partido Socialista, mas já havia sido utilizada por um ilustre 

personagem, antigo Presidente do PSD, Professor Catedrático de Ciência Política, que, por 

diversas vezes, utilizara esta terminologia para designar a Coligação PPD/PSD-CDS/PP. Por 

esta razão, não via qualquer razão nos comentários proferidos pelo Senhor Presidente da 

Assembleia e não via qualquer necessidade de, por esta razão, ter de tomar tranquilizantes. 

Sobre o ponto em discussão, leu o texto que faz parte integrante da acta como documento 12.  

 ANTÓNIO FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA E SILVA apresentou um Voto de 

Protesto contra a acusação do Senhor Deputado Luís Maria Fernandes Areal Rothes, quando 

havia afirmado que a Coligação “Primeiro as Pessoas” não tinha legitimidade. Protestou 

contra esta afirmação e acusou o Senhor Deputado de não saber o que dizia, uma vez que a 

Coligação “Primeiro as Pessoas” tinha toda a legitimidade, pois, fora sufragada 

maioritariamente pelos maiatos. Quem não tinha qualquer legitimidade era quem tinha 

violado o Regimento da Assembleia ao intervir de uma forma claramente demagógica. Esta 

era a razão do seu Voto de Protesto. ---------------------------------------------------------------------- 

JOAQUIM MANUEL MARQUES GONÇALVES esclareceu que o ponto em discussão 

era a fixação da taxas do IMI a aplicar no próximo ano e era, exclusivamente, sobre este 

assunto que iria intervir. A contenção do deficit só seria possível com o aumento das receitas e 

com a redução dos gastos. A multiplicidade de opiniões e das lideranças, dentro do PS, 
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obrigava-o a ter de concluir que não sabia tirar conclusões. Acusou o Partido Socialista de ser 

uma força política da oposição com “falta de nível”.  Sobre as questões colocadas pelo Senhor 

Deputado  Luís Maria Fernandes Areal Rothes, considerou-as de uma incongruência 

completa, uma vez que o Senhor Deputado estava de acordo com o aumento da carga fiscal 

quando esta era imposta pelo Governo ao país, mas estava em desacordo quando a Câmara 

Municipal propunha um taxa do IMI igual à dos últimos anos. Sobre as dificuldades 

económicas dos cidadãos e das famílias, por ele referidas, considerou que as mesmas eram da 

responsabilidade do Governo ao congelar os aumentos da Função Pública, aumentar a carga 

fiscal e não conseguir combater o desemprego. Reiterou o esclarecimento de que a Câmara 

Municipal da Maia limitara-se a manter, para o ano de 2008, a mesma taxa que vinha 

aplicando nos últimos anos. Por esta razão, a sua Bancada iria votar a favor o ponto enviado 

pela Câmara para homologação. -------------------------------------------------------------------------- 

SILVESTRE SANTOS GOMES PEREIRA leu o texto que faz parte integrante da acta 

como documento 13. --------------------------------------------------------------------------------------- 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA em resposta à acusação, que lhe tinha sido dirigida 

pelo Senhor Deputado Luís Maria Fernandes Rothes, disse que este Senhor Deputado na sua 

intervenção era como o actual Governo, que quando algo de mal acontecia dizia que o mesmo 

acontecia noutros países. Lembrou-lhe que o elevado nível académico não lhe concedia o dom 

de toda a sapiência. Considerou ofensivas as suas afirmações, nos termos, nas maneiras e na 

forma como as proferira. Pediu-lhe contenção no verbo. Afirmou que não aceitava lições de 

moral de quem quer que fosse. A forma como o Senhor Deputado tinha proferido suas 

palavras, em nada abonavam o Senhor Deputado, o Presidente da Assembleia Municipal e 

todos os Senhores Deputados Municipais. --------------------------------------------------------------- 
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O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA considerou que o valor da taxa do IMI proposto 

estava de acordo com as realidades dos demais municípios da Grande Área Metropolitana do 

Porto, que aplicavam valores iguais ou idênticos. Esclareceu que as receitas do IMI de 2006 

foram  inferiores às verificadas no último ano de vigência da Contribuição Predial – no ano  

de 2003. Neste  ano, a  receita arrecadada de Contribuição Predial fora de 15 434 457,00 euros 

e, no ano de 2006, o valor da receita do IMI tinha sido de 14 266 918,00 euros. Com a 

aplicação da taxa máxima à nova fórmula do IMI, só no ano de 2009 se previa atingir o valor 

da receita de 2003. Os valores apresentados na proposta significavam uma gestão responsável 

sensível e realista do Município. A competitividade da Maia não poderia ser questionada, 

tendo e conta que o Município da Maia tinha sido, na última década, o que apresentou o maior 

crescimento urbano e o segundo, Vila Nova de Gaia, tinha conseguido metade do nosso 

crescimento. Por esta razão, não poderia compreender as críticas dirigidas pelo Partido 

Socialista contra a Câmara, salvo se proferidas no plano puramente político, não obstante 

concelhos circunvizinhos governados pelo PS também aplicavam as mesmas taxas sobre o 

IMI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Posto o ponto à votação, foi aprovado por maioria, tendo 16 votos contra dos Senhores 

Deputados do PS, do BE e da CDU; uma abstenção do Senhor Deputado Independente e os 

votos favoráveis dos Senhores Deputados da Coligação “Primeiro as Pessoas”. ------------------ 

LANÇAMENTO DA DERRAMA NO ANO DE 2008, RELATIVO AO RENDIMENTO 

GERADO EM 2007 NA ÁREA GEOGRÁFICA DO CONCELHO DA MAIA; ------------- 

------ Inscreveu-se e usou da palavra o Senhor Deputado: --------------------------------------------- 

ANTÓNIO FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA E SILVA acusou o Partido Socialista 

de ter “laivos de loucura” sempre que se discutiam impostos. Considerou o tema – impostos – 

como uma matéria séria e que não poderia, de forma alguma, servir para fazer demagogia 
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política barata, para se conquistar determinado eleitorado, através do anúncio de medidas 

pouco sérias, sem consequência e desatenta à realidade do desenvolvimento do nosso 

concelho e do nosso país. Acusou o PS de não saber o que deveriam ser os impostos e de ter 

mergulhado o país na crise pública e publicada que todos os portugueses viviam e sentiam. ---  

Esta situação era uma consequência da forma como o PS tratava de um assunto com pouca 

seriedade e que tinha sido provado através da intervenção do Senhor Deputado Luís Maria 

Fernandes Areal Rothes. Lembrou que numa sociedade desenvolvida, o imposto era uma 

forma de pagamento, que os cidadãos pagavam, sem reclamar, se sentissem que o valor que 

entregavam à máquina fiscal era bem utilizado. Os cidadãos dariam por bem entregues os seus 

impostos, se o país tivesse um Serviço Nacional de Saúde exemplar; uma economia forte; 

grandes e produtivos parques industriais; um serviço de educação de alto nível; uma 

tecnologia de ponta; uma boa justiça e segurança. Nestas condições, nenhum português iria 

reclamar contra a carga fiscal. Enquanto a actual Maioria governasse a Maia, os maiatos iriam  

ter os impostos municipais justos. Há anos que na Maia os impostos municipais – IMI e 

Derrama – vinham sendo fixados nos valores máximos. As críticas de anteriores oradores, a 

terem fundamento, deveriam ter provocado a desertificação populacional do nosso concelho. 

Os residentes e naturais iriam procurar outros concelhos e ninguém escolheria a Maia para vir 

viver. A realidade, felizmente, era o seu contrário. A Maia era um concelho atractivo para 

investir e para viver. O INE e todos os estudos realizados concluíam que a Maia era o 

concelho com maior competitividade e o mais atractivo para viver, nos últimos anos. A Maia 

era a eleita dos cidadãos, devido a ser um município de referência a nível ambiental, a uma 

rede de água e saneamento quase total, à sua qualidade urbanística, a um ensino primário e 

pré-primário de excelência, a um apoio à primeira infância e muito mais. Considerou 

irresponsável, demagógica e de uma enorme falta de solidariedade, quem pedira o 
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abaixamento das taxas dos impostos na Maia, pelas razões evocadas e por contrariarem o 

espírito Metropolitano que o nosso concelho deveria respeitar. No país, haviam vários 

Partidos Socialistas,  o  da  Maia  defendia  o  abaixamento  dos impostos, o de Lisboa o 

contrário. “ A loucura tem limites”,  afirmou  a  propósito  da  intervenção  do Senhor  

Deputado  Luís Maria Fernandes Areal Rothes. Pediu ao Senhor Presidente da Assembleia 

que a enviasse ao Senhor Ministro das Finanças, com a indicação de que se tratava de um 

Senhor Deputado do Partido Socialista. Considerou “um escândalo”, o pedido, apresentado 

pelo PS, para descer o valor da taxa da Derrama, por se tratar de um imposto que as empresas 

pagavam sobre o seu lucro tributado. Defender a redução de um imposto que incidia sobre o 

lucro tributado das empresas só seria admissível num Partido da Extrema-Direita e não de um 

Partido que se considerava de Esquerda. Por esta razão, voltou a referir, que não sabia quantos 

Partidos Socialistas havia no país.  Se o Senhor Deputado o apelidava de “Líder da Maioria 

Conservadora de Direita”, este Senhor Deputado pelas suas atitudes, neste país e no actual 

cenário económico, demonstrava atitudes da Extrema-Direita. A finalizar, disse: “A loucura 

não tem limites, mas a paciência tem. Esta Maioria não perdeu a vergonha. Esta Maioria não 

tem vergonha nenhuma, porque não tem nenhuma razão para se envergonhar da forma como 

tem gerido este município e como vai gerir durante muitos e bons anos, enquanto os múltiplos 

Partidos Socialistas continuarem a discutir assuntos tão sérios, como são os impostos, da 

forma tão demagógica como o fazem”. ------------------------------------------------------------------ 

LUÍS MARIA FERNANDES AREAL ROTHES usou o direito de resposta para esclarecer, 

de forma serena, o Senhor Deputado António Fernando Gomes de Oliveira e Silva, a quem 

acusou de, quando se exaltava, perder o discernimento e a capacidade de entender os que os 

outros diziam.  A sua resposta iria incidir exclusivamente sobre o concelho da Maia, concelho 

que admitiu que nos últimos dez anos, tinha havido um desgoverno a nível nacional. Porém, 
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este desgoverno tinha rostos e um nome, entre os quais sobressaía o de Santana Lopes. 

Esclareceu que tinha afirmado que os impostos eram instrumentos de política e que não era 

disparate colocar a taxa do IMI no valor máximo. Citou o caso da Câmara Municipal de 

Coimbra,  na  qual  o seu Presidente tinha utilizado essa capacidade política, da qual não se 

iria aproveitar  para  o  insultar,  ao  contrário do  Senhor  Deputado António  Fernando 

Gomes de Oliveira e Silva que havia insultado quem havia utilizado o mesmo mecanismo de 

política. Esclareceu que afirmara o seguinte: “Esta Maioria Conservadora sempre que é posta 

perante a possibilidade de definir taxas, coloca na taxa máxima. Não disse mais nada que isto 

e acrescentei que era resultado dos desperdícios, sistemáticos em que esta Câmara esteve 

envolvida”. Outra questão, ainda respondida pelo Senhor Deputado António Fernando Gomes 

de Oliveira e Silva, apesar de já ter intervido por duas vezes, era de a Câmara Municipal ter 

aplicado a taxa máxima e, simultaneamente, ter colocado um dirigente de um dos Partidos da 

Maioria numa Empresa Municipal, de forma desnecessária e sem qualificações para o cargo 

que lhe tinha sido atribuído. Enquanto não tivesse resposta a esta questão, que considerou 

reprovável sob o ponto de vista ético, moral e político, o Senhor Deputado  não tinha qualquer 

legitimidade para criticar o que quer que fosse. A credibilidade eleitoral da Maioria não estava 

em discussão, mas, sim, a legitimidade política e ética para cobrar impostos, quando tomava 

estas atitudes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

HÉLDER DA COSTA PEREIRA RIBEIRO pediu a palavra para fazer um protesto contra 

o modo como alguns Senhores Deputados tratavam os Senhores Deputados da sua Bancada. 

Considerou que esses Senhores Deputados além de terem perdido a vergonha, também tinham 

perdido a compostura, ao adjectivarem e argumentarem com impropérios, desprestigiantes 

para um areópago com a dignidade da Assembleia Municipal. A preocupação manifestada 

pela Maioria sobre as Lideranças do PS, não mereciam qualquer reparo, pois, quer a Liderança 
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da Bancada quer a Liderança da Comissão Política Concelhia, no momento presente eram 

inquestionáveis. O mesmo não poderia dizer das anteriores. Para melhor esclarecimento, 

utilizou um termo desportivo, para que fosse mais compreendida: “uma das nossas 

preocupações  é  a  de  blindar  o  balneário”,  no sentido das decisões tomadas pelo PS serem,  

apenas e somente, dos seus dirigentes. ------------------------------------------------------------------- 

ANTÓNIO FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA E SILVA pediu a palavra para 

apresentar um Protesto. O seu protesto era contra a intervenção, que considerou de atropelo, 

do Senhor Deputado Luís Maria Fernandes Areal Rothes, por ter usado da palavra sobre um 

tema diverso do conteúdo, violando o Regimento. Era a segunda vez que fazia um atropelo ao 

Regimento, apesar de na primeira vez se haver inscrito, o que lhe dava direito a “ não ser uma 

multa muito grave, porém, da segunda vez dava direito à apreensão de carta, usando a 

linguagem da DGV. Sobre a intervenção, e não Protesto, do Deputado Hélder da Costa Pereira 

Ribeiro, considerou que nunca tivera a pretensão nem capacidade de escolher o Líder 

Parlamentar do PS. Sobre anteriores Líderes da Bancada do PS disse: “Deixe-me que lhe diga, 

Senhor Deputado, que conheci excelentes líderes de bancada do PS nesta Assembleia. 

Conheci um, que recordo muitas vezes, quando estou ali sentado chamado Augusto Xavier 

Rebelo Pinto, que conseguiu uma proeza, que agora é um acontecimento histórico, por ter 

conseguido ser o Líder da Bancada do PS da primeira à última Sessão do seu mandato na 

Assembleia Municipal”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Posto o ponto à votação, foi aprovado por maioria, com quinze abstenções: duas da 

CDU, duas do BE e onze do PS e vinte e três votos a favor: vinte e dois da Coligação 

“Primeiro as Pessoas” e o do Senhor Deputado Independente.  ------------------------------------- 
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------ 3. 10.  TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM – TMDP – ALÍNEA 

B) DO N.º 2 DO ART.º 106.º DA LEI N.º 5/2004, DE 10 DE FEVEREIRO – FIXAÇÃO 

PERCENTUAL A APLICAR NO ANO DE 2008; ------------------------------------------------ 

------ Inscreveram-se e usaram da palavra os Senhores Deputados: -------------------------------- 

ALCINDA MÁRCIA OLIVEIRA GUEDES DA SILVA considerou Taxa Municipal de 

Direitos  de  Passagem  uma contraprestação cobrada ao sujeito errado. Há muito tempo que o  

Poder Local vinha reivindicando a fixação de contrapartidas pelo uso do subsolo por parte dos  

operadores. Considerou injusta a resposta a esta reivindicação das Autarquias, uma vez que 

em vez de serem os operadores a pagarem a taxa, passou a ser o utilizador final. A incoerência 

e a injustiça desta medida era tão flagrante, quanto o valor da taxa, uma vez que era definido, 

não em função da utilização das infra-estruturas, mas em função da utilização facturada, num 

critério que nada tinha a ver com o serviço prestado, ou seja, a disponibilização do subsolo. O 

consumidor final passa a ser o pagador, não sendo ele o utilizador do serviço, uma vez que os 

utilizadores eram as empresas operadoras. Por uma questão de princípio e não pelo valor em 

causa, a CDU iria votar o ponto em análise. ----------------------------------------------------------- 

JOAQUIM MANUEL MARQUES GONÇALVES perguntou se a verba cobrada aos 

utentes e utilizadores finais, nomeadamente da PT, era transferido para Câmara Municipal, ou 

continuava o imbróglio jurídico, do qual resultava um ainda maior lucro das empresas. -------- 

O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA informou não havia qualquer diferendo com as 

empresas de telecomunicações mas, sim, com a Portgás, que até ao momento não pagara 

qualquer dos valores que lhe tinha sido debitado pela Autarquia na utilização do subsolo. Por 

não cumprir, a Câmara remetia para cobrança através das Execuções Fiscais. As empresas de 

telecomunicações enviavam para as Autarquias as importâncias cobradas, que totalizavam 
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valores irrisórios. No ano de 2006, a Câmara havia recebido o valor de 26 158 euros e até ao 

mês de Junho de 2007, a receita tinha sido de 36 357 euros. ---------------------------------------- 

------ Posto o ponto à votação, foi aprovado por maioria, com quatro abstenções dos 

Senhores Deputados da CDU e BE. -------------------------------------------------------------------- 

------ 3. 11. POSTURA DE TRÂNSITO NA RUA DE FRIÃES, NA FREGUESIA DE 

SILVA ESCURA; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Nenhum Senhor Deputado se inscreveu para usar da palavra. --------------------------------- 

------ Posto o ponto à votação, foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------ 

------ 3. 12.  POSTURA DE TRÂNSITO NA RUA 7 DA URBANIZAÇÃO DO 

LIDADOR, NA FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA; --------------------------------- 

------ Nenhum Senhor Deputado se inscreveu para usar da palavra. -------------------------------- 

------ Posto o ponto à votação, foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------- 

------ 3. 13.  ALTERAÇÃO AO ACORDO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO COM 

A ARS DO NORTE COM VISTA À CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE 

DA MAIA. PROPOSTA APROVADA EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 08/01/2007 E 

HOMOLOGADA PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ---------------------------------------- 

------ Inscreveram-se e usaram da palavra os Senhores Deputados: -------------------------------- 

FRANCISCO LIMA MONTEIRO considerou razoável o ponto em análise. ------------------- 

ALOÍSIO FERNANDO MAIA NOGUEIRA informou que o Senhor Vice-Presidente da 

Câmara se tinha desdobrado para resolver todas as exigências que a Administração Regional 

de Saúde e do próprio Ministério da Saúde colocava à Câmara Municipal em relação à 

construção do novo Centro de Saúde da Maia. O ponto em análise era mais uma das 

exigências que as entidades atrás referidas colocavam à Autarquia, de forma a prorrogar o 

acordo a celebrar. Lembrou que o presente acordo tinha sido minutado pela ARS Norte, 

posteriormente aprovado pela Câmara Municipal e homologado pela Assembleia Municipal, 
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tendo sido posteriormente devolvido para a assinatura final. Porém, o Ministério da Saúde 

entendeu que deveria verificar o documento, antes de ser assinado, pelo que foi remetido ao 

Ministério da tutela, onde permaneceu cerca de nove meses. O Ministério exigiu a inclusão da 

cláusula, que considerou inócua e sem qualquer mais-valia para o Acordo. Considerou esta 

atitude por parte do Ministério da Saúde “juridicamente como um expediente meramente 

dilatório. É para não cumprir aquilo que tinha sido acordado. É mais um adiar da 

concretização  de  uma infra-estrutura que há muito é reclamada e devida pelos maiatos. É  um  

expediente meramente dilatório. Veio aqui à Assembleia para de novo ser enviado para 

Lisboa, onde vai ficar mais nove meses”. ----------------------------------------------------------------

--------O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA disse que não queria acreditar que a alteração 

solicitada fosse a manobra dilatória referida pelo Senhor Deputado Aloísio Fernando Maia 

Nogueira. Acreditava na ARS Norte, que o havia informado da alteração da Administração 

Geral do Património. O atraso fora provocado pela extinção da Direcção-Geral do Património, 

tendo sido criada no seu lugar outra entidade com uma composição diferente. A mutação 

orgânica, ao nível da Administração Central, era a causa primeira do atraso verificado. Os 

responsáveis da nova estrutura já tinham visitado as instalações e acreditava que a curto prazo 

o Protocolo de Cedência do Direito de Superfície iria ser assinado entre a Câmara Municipal e 

a ARS Norte, devendo, de imediato, seguirem-se as necessárias e previstas obras de adaptação 

do imóvel existente para o novo Centro de Saúde da Maia. Reiterou que continuava a 

acreditar nas pessoas e não mudava de opinião até ser provado o contrário. Apelou à ajuda de 

todos no sentido de resolver este assunto da forma mais célere possível. --------------------------- 

------ Posto o ponto à votação, foi aprovado por unanimidade. ---------------------------------- 

------ Não havendo mais assuntos a tratar foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta em 

minuta, para efeitos imediatos das deliberações tomadas, tendo sido dado à Mesa o inerente 

voto para a sua elaboração definitiva. ------------------------------------------------------------------ 
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----- E sendo zero horas e dez minutos do dia dois de Outubro do ano em curso, foi dada por 

encerrada a reunião, de que, para constar, se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelos 

Membros da Mesa: Presidente da Assembleia Municipal, Luciano da Silva Gomes e Sousa, 

pelo 1.º Secretário, Domingos de Jesus e Sousa e pela 2.ª Secretária, Maria de Lurdes da Costa 

Almeida Rebelo Maia. -------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 








































































