
  

 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MAIA 

ACTA NÚMERO ONZE 

ACTA DA 5.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MAIA 

REALIZADA NO DIA  DEZANOVE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E SETE. --------- 

------ Aos dezanove dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e sete, pelas vinte 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 5.ª Sessão Ordinária, convocada pelo seu Presidente, 

Luciano da Silva Gomes, em edital datado de 21 de Novembro e com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 1.  PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA, DE ACORDO COM O 

ESTIPULADO PELO ART.º 39 DO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL;--  

------ 2.  PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, DE ACORDO COM O 

ESTIPULADO PELO ART.º 40.º DO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL;   

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

------ 3. 1.   APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS ACTAS N.OS 9 E 10/2007; ------------------- 

------ 3. 2.   INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

ACERCA DA ACTIVIDADE MUNICIPAL. [ (ALÍNEA E) DO N.º 1 DO ART.º 5.º DO 

REGIMENTO];--------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3. 3.   APROVAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ORÇAMENTO 

DA RECEITA E DESPESA E DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO MUNICÍPIO, 

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2008; ------------------------------------------------------------- 

------ 3. 4.   PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O QUADRIÉNIO 

DE 2008 A 2011 E ORÇAMENTO ORDINÁRIO PARA O ANO DE 2008 DOS 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA MAIA; ---------- 
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------ 3. 5.   GESTÃO DO PATRIMÓNIO DO MUNICÍPIO. CONSTITUIÇÃO DE 

FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO, 

INTEGRALMENTE SUBSCRITO PELO MUNICÍPIO, INTEGRANDO OS IMÓVEIS 

CONSTANTES DA BOLSA DE IMÓVEIS DO PATRIMÓNIO DO MUNICÍPIO; ------ 

------ 3. 6.   GESTÃO DO PATRIMÓNIO PRIVADO. “CONSTITUIÇÃO DE FUNDO 

ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, INTEGRALMENTE SUBSCRITO 

PELO MUNICÍPIO, INTEGRANDO OS IMÓVEIS QUE, NO SEU CONJUNTO, 

DEFINEM O DESIGNADO AERÓDROMO MUNICIPAL”; ---------------------------------- 

------ 3. 7.   CELEBRAÇÃO COM A “ARS – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 

SAÚDE DO NORTE” DE UM ACORDO DE COLABORAÇÃO COM VISTA À 

CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA MAIA – ALTERAÇÃO DO 

PRAZO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE; ----------------------------------------------------------- 

------ 3. 8.   DOCUMENTAÇÃO DA MAIAMBIENTE – EMPRESA MUNICIPAL DO 

AMBIENTE, E.M.; DA EMPRESA METROPOLITANA DE ESTACIONAMENTO 

DA MAIA, E.M.; DA  ACADEMIA DAS ARTES DA MAIA – PRODUÇÕES 

CULTURAIS, E.M. E DA ESPAÇO MUNICIPAL – RENOVAÇÃO URBANA E 

GESTÃO DE PATRIMÓNIO, E.M.. (para conhecimento).-------------------------------------- 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, SENHOR LUCIANO DA SILVA GOMES, 

iniciou os trabalhos com uma saudação a todos os presentes de forma muito especial com 

votos de que todos possam ter umas Boas festas. Informou o seguinte: o Senhor Deputado 

António José Nogueira da Costa, da Coligação PPD/PSD-CDS/PP, havia pedido a suspensão 

do seu mandato por um período de seis meses, tendo sido substituído pelo Senhor Deputado 

Rui Leandro Alves da Costa Maia, que não assumiu as suas funções por ter faltado; a Senhora 
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Deputada Andreia Sofia Pereira Andrade, do Partido Socialista, também tinha pedido a 

suspensão do seu mandato por um período de seis meses, tendo sido substituída pelo Senhor 

Deputado João Veloso da Silva Torres, já anteriormente identificado; a Senhora Deputada 

Alcinda Márcia Oliveira Guedes da Silva, da Coligação Democrática Unitária, tinha pedido a 

sua substituição para a presente Sessão e o Membro da Lista da CDU que se seguia, Bruno 

Alexandre Silva Cunha, tinha pedido a suspensão do mandato por cento e oitenta dias, tendo 

sido substituído pela Senhora Deputada Carla Susana Fernandes Ribeiro, que depois de 

identificada tomou o lugar na sua bancada. Os documentos comprovativos dos pedidos atrás 

referidos fazem parte integrante da acta como documentos 1, 2 3, e 4 respectivamente. 

Lembrou os cidadãos interessados em intervir no Período de Intervenção do Público deveriam 

fazer a sua inscrição prévia. Os que ainda não o tivessem feito deveriam pedir à Mesa o 

impresso próprio, que deveriam devolver após o seu preenchimento. Deu a conhecer que a 

Assembleia Municipal da Maia tinha um site próprio na Internet, com um endereço 

provisório: assembleia.cm-maia.pt e dentro de alguns dias passaria a ser: am-mai.pt. Referiu 

que o mesmo havia sido construído a custo zero, graças ao empenho dos colaboradores 

Senhor Jorge Rebelo, do Departamento de Informática da Autarquia, e do Senhor José Leal, 

do serviço de apoio à Assembleia, aos quais agradeceu. Deu, ainda, a conhecer o novo 

logótipo da Assembleia Municipal da Maia, também com um design a custo zero. Deu a 

conhecer a recepção dos seguintes documentos: jornal “O Quinas” da Associação de 

Solidariedade Social Mouta – Azenha Nova; jornal “Os Pequenos Jornalistas” do 

Agrupamento Escolar de Águas Santas; circular da Associação Nacional dos Municípios 

Portugueses sobre a “Taxa de Gestão de Resíduos” e “Taxa de Controlo da Qualidade da 

Água”; Parecer da Inspecção-Geral de Finanças, relativamente à Auditoria ao Financiamento 

da Urbanização – Relatório 795/2007 – disponível aos Senhores Deputados para consulta; 

ofício com uma Moção da Assembleia de Freguesia de Alfena, contra os maus cheiros 

provenientes da SAVINOR; ofício da Junta de Freguesia da Vila de Moreira, manifestando a 
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sua preocupação pela insegurança de pessoas e bens na Vila de Moreira e a não resposta do 

Governo para a instalação de uma Esquadra da PSP ou GNR, para a qual a Autarquia já havia 

disponibilizado instalações próprias. Os dois ofícios atrás referidos fazem parte integrante da 

acta como documentos 5 e 6. Verificadas as presenças constatou-se a ausência da Senhora 

Deputada Joana Martins dos Santos Ascenção 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, o 

Presidente da Junta de Freguesia da Maia, Senhor Carlos dos Santos Teixeira fez-se 

representar pelo Secretário, Senhor Mário Augusto da Costa Ramos. O documento 

comprovativo desta representação faz parte integrante da acta como documento 7. Informou, 

também, que tinha dado entrada na Mesa três documentos: um Voto de Protesto contra a 

poluição ambiental proveniente da Savinor – Sociedade Avícola do Norte, S.A., um Voto de 

Protesto – Subscrição do Voto de Protesto contra o encerramento do Serviço de Finanças 

Maia 2, na Freguesia de Águas Santas e um Voto de Louvor ao Coral Infantil Municipal dos 

Pequenos Cantores da Maia e ao Grupo Vocal dos Jovens Cantores da Maia – Amigos da 

Música. Estes três documentos estavam subscritos por todos os Líderes Parlamentares e fazem 

parte integrante da acta como documentos 8, 9 e 10, respectivamente. Perguntou se algum 

Senhor Deputado tinha algum documento para entregar à Mesa. Antes do início das inscrições 

para o uso da palavra dos Senhores Deputados no Período de Antes da Ordem do Dia, e 

atendendo à importância de alguns pontos enviados pela Câmara para homologação, cuja 

discussão poderia alongar-se, solicitou a todos para cumprirem o Regimento no que referia às 

regras do uso da palavra no Período de Antes da Ordem do Dia, consagradas no seu artigo 

45.º.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, abriu as inscrições para o Período de Antes da Ordem do Dia, tendo-se inscrito e 

usado da palavra os Senhores Deputados: --------------------------------------------------------------- 
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ANTÓNIO ALBERTO ANJOS MONTEIRO sobre a abertura da Unidade de Saúde de 

Gueifães e a sua ausência, representado na última Reunião da Assembleia Municipal, leu os 

dois textos que fazem parte integrante da acta como documentos 11 e 12. ----------------------- 

FRANCISCO AMORIM DOS SANTOS BAPTISTA elogiou a Câmara Municipal e os 

autores das ornamentações natalícias presentes na Praça e na fachada frontal dos Paços do 

Concelho, pela sua beleza e bom gosto. Sobre a reestruturação das Linhas da STCP, lamentou 

que, passado quase um ano, pouco ou quase nada se tenha conseguido para minorar os 

problemas causados aos utentes pela alteração iniciada no princípio do ano. Acusou a 

Administração da STCP de se ter aproveitado das diversas iniciativas reivindicativas levadas a 

cabo para fazer charme e não atender às justas reclamações dos seus utentes. Informou que, no 

dia seguinte, se iria realizar uma vigília na Praça do Doutor José Vieira de Carvalho, uma 

iniciativa do Movimento de Utentes dos Transportes da Maia. Sobre a poluição ambiental 

provocada pela Siderurgia Nacional, leu o texto e a proposta que fazem parte integrante da 

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

MANUEL JOSÉ DA SILVA CORREIA disse que iria colocar duas questões: a primeira era 

sobre o apoio da Câmara Municipal ao movimento associativo. No seu entendimento, a bem 

da Juventude e de uma ocupação saudável dos tempos livres, a Câmara deveria continuar a 

manter o apoio às Colectividades do nosso concelho. Tinha ouvido falar da criação de um 

Grupo de Trabalho para estudar uma nova forma de subsidiar às colectividades. A ser verdade 

desse grupo, sugeriu ao Senhor Presidente da Câmara que dele deveriam ser excluídos aqueles 

que, apenas por oportunismo, falam, sem nada saberem sobre associativismo, sem qualquer 

conhecimento de causa, sem ter sido associado de qualquer colectividade, muito menos 

dirigente associativo, jamais terem entrado num pavilhão polidesportivo e, pasme-se, nutriam 

algum desprezo pelo movimento associativo e confundiam o movimento associativo com o 

profissionalismo ou semi-profissionalismo de atletas e destes o apoio às creches e jardins-de-

infância, misturando “alhos com bugalhos”. Mesmo as Colectividades que tinham atletas 
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profissionais, semi-profissionais ou profissionalizados com apoios de patrocínios, deveriam 

continuar a ser apoiadas pela Autarquia tendo em conta o excelente trabalho realizado, ao 

nível das escolas de formação das respectivas modalidades. Uma equipa sénior de referência 

era um modelo e uma atracção para os mais jovens que viam nela um modelo a seguir. Os 

êxitos de equipas infantis, de iniciados ou de juvenis que eram devidos graças à existência, na 

sua associação, de uma equipa sénior vitoriosa e de referência. O Grupo de Trabalho deveria 

ser constituído por quem sabia realmente e não por quem julgava saber. Citou como exemplo, 

a notícia publicada na imprensa há uma semana que tinha o seguinte título “Os infantis 

masculinos de voleibol do Castêlo da Maia Ginásio Clube só sabem vencer”, por terem sido 

campeões regionais e nacionais na época passada, e, nesta, em nove jogos tinham conseguido 

um igual número de vitórias. Estes pequenos campeões não tinham nascido de estaca ou por 

geração espontânea e os seus êxitos eram a excelência das equipas seniores do seu clube. Este 

exemplo servia para todas as outras modalidades, nomeadamente, o hóquei em patins e 

andebol, modalidades onde equipas maiatas estavam representadas ao mais alto nível 

nacional. Manifestou esperança de que o Senhor Presidente da Câmara com a criação do 

Grupo de Trabalho se iria rodear de personalidades, independentemente da sua coloração 

política, mas com o mais elevado conhecimento e saber do movimento associativo. A segunda 

questão era sobre o encerramento do Serviço de Finanças da Maia 2, na Freguesia de Águas 

Santas, sobre o qual leu o texto que faz parte integrante da acta como documento 14. ---------- 

ARÍDIO DOS ANJOS TEIXEIRA disse que iria fazer umas considerações prévias antes da 

leitura de um documento sobre o encerramento do Serviço de Finanças da Maia 2, na 

freguesia de Águas Santas. Pediu a atenção do Senhor Presidente da Câmara para uma 

situação que se verificava na Rua da Corga, acima da Capela do Senhor dos Aflitos, onde há 

alguns anos foi construído um prédio, que após a sua construção o pavimento da rua foi 

recalcetado de forma deficiente, e, presentemente, existe o risco sério de acidentes para os 

transeuntes e viaturas automóveis. A Junta de Freguesia já deve ter dado conhecimento desta 
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situação à Câmara Municipal e porque não tem capacidade para repor o pavimento de forma 

segura, apelou ao Senhor Presidente da Câmara para tomar este caso em consideração.  Sobre 

o encerramento do Serviço de Finanças da Maia 2, na Freguesia de Águas Santas, lembrou 

que tinha sido por sua iniciativa que havia reivindicado a instalação de uma Esquadra da PSP 

e uma Repartição de Finanças em Águas Santas. De seguida, leu o texto que faz parte 

integrante da acta como documento 15. Após a sua leitura, disse aos que estiveram contra a 

instalação da Repartição de Finanças e da Esquadra da PSP, para não tomarem atitudes 

hipócritas na defesa da Repartição de Finanças, que tinha sido conseguida graças ao seu 

esforço e do então Presidente da Assembleia de Freguesia, junto do Senhor Ministro das 

Finanças e a Esquadra da PSP com o Senhor Ministro da Administração Interna. Mesmo 

assim, a instalação definitiva destas unidades demorou alguns anos a concretizar. --------------- 

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

documento 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RUI MANUEL MADUREIRA MONTEIRO, sobre o Projecto Maia Financia, leu o texto 

que faz parte integrante da acta como documento 17. ------------------------------------------------- 

ANTÓNIO FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA E SILVA lembrou dois actos 

recentemente realizados e que deveriam ser objecto de orgulho para todos: o primeiro tinha 

sido a celebração da escritura de constituição da empresa Parque Maior, um projecto que 

estava a crescer, a criar corpo e para o qual se augurava um bom futuro; o segundo tinha sido 

a assinatura da constituição da sociedade do futuro Hospital Lidador - desejou uma construção 

célere e um futuro auspicioso para esta unidade de saúde. Os agentes envolvidos, 

nomeadamente a Câmara Municipal e a Santa Casa de Misericórdia da Maia eram 

merecedores do louvor de todos. Sobre a poluição da Siderurgia Nacional e a Proposta 

apresentada pelo Senhor Deputado Francisco Amorim Santos Baptista, do Bloco de Esquerda, 

disse que o assunto havia sido discutido na Reunião de Líderes e na sequência de um Voto de 

Protesto apresentado pelo Senhor Deputado e Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro 
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de Fins, Joaquim Manuel Marques Gonçalves, na última Sessão da Assembleia Municipal, 

que mereceu a aprovação unânime de toda a Assembleia. O Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal havia solicitado uma reunião, com carácter de urgência, à Câmara Municipal na 

qual estariam presentes os responsáveis do Departamento de Ambiente. Aconselhou prudência 

nos caminhos a percorrer, pois, correr-se-ia o risco de se seguir por vias enviesadas. Sugeriu 

que, em primeiro lugar, se deveria realizar a reunião na qual poderiam estar os membros do 

Grupo de Trabalho das Actividades da Mesa e os Senhores Deputados referidos na Proposta 

apresentada. Se o resultado dessa reunião não fosse conclusivo, teria cabimento a constituição 

de um grupo de trabalho, no qual deveriam estar representados todas as forças políticas com 

assento parlamentar, devendo ser definidos os seus objectivos e as suas competências. A 

finalizar, disse que o que interessava era a resolução do problema, que a Siderurgia Nacional 

deixasse de ser um foco de poluição ambiental. -------------------------------------------------------- 

DAVID AUGUSTO DUARTE TAVARES disse que na última Sessão da Assembleia o 

Senhor Deputado Luís Maria Fernandes Areal Rothes havia falado de um dirigente de um dos 

Partidos da Coligação “Primeiro as Pessoas”. Esclareceu que o Partido em causa era o 

CDS/PP e o dirigente era ele próprio – David Augusto Duarte Tavares. No início do seu 

mandato, o Senhor Deputado Municipal havia-o surpreendido pela positiva, uma vez que com 

ele, subiram o nível político e de oratória da Assembleia. As suas intervenções eram 

merecedoras de serem ouvidas com toda a atenção. Porém, mais tarde reflectiu que, com o 

discurso político do Senhor Deputado Luís Maria Fernandes Areal Rothes, o PS iria elevar a 

fasquia e se iria baixar ao nível do PS dos últimos anos. Porém, lamentavelmente, tinha-se 

verificado o fenómeno da metamorfose do Senhor Deputado que em menos de dois anos se 

havia transformado num “cartaz azul”. Todos sabiam o que havia acontecido com o referido 

cartaz nas últimas eleições; por esta razão, tornava-se previsível o resultado político desse tipo 

de intervenção. Informou o mesmo Senhor Deputado que quando se referia a cargos, lugares, 

capacidades profissionais e habilitações literárias, deveria saber do que estava a falar, uma vez 



 9  

que não poderia acreditar que o Senhor Deputado pudesse, eventualmente, falar sobre aquilo 

que soubesse, mesmo sabendo não serem verdadeiras. Esclareceu, para sossego do Senhor 

Deputado, que tinha havido toda a transparência e legalidade no acto administrativo em causa 

e o Senhor Deputado era disso sabedor. Colocar em causa a competência profissional e 

habilitações académicas de um maiato só era desculpável pelo facto de pouco conhecer sobre 

a Maia e ainda menos os maiatos. Lamentou que o Senhor Deputado tivesse tido a 

infelicidade de recolher informações a “fogueteiros e mineiros”, e, estes de nada serviam para 

dar informações. Questionou se “habilitações profissionais” poderiam significar e serem 

medidas pelo número de postos de trabalho gerados. Sobre “habilitações académicas” 

informou que possivelmente o Senhor Deputado não deveria saber as que o dirigente em causa 

possuía, tendo-se disponibilizado para lhe apresentar o seu currículo, caso o desejasse. 

Informou que: “não tenho o Dr., porque não o acho importante e também não fui aluno do 

Luís Arouca, porque, se não, já o tinha”. Ainda sobre as habilitações académicas esclareceu 

que então o Senhor Deputado Luís Maria Fernandes Areal Rothes não sabia se as mesmas 

estavam de acordo com a exigência do cargo que desempenhava. Manifestou a sua surpresa 

pelo discurso conservador da autoria de um Senhor Deputado que apelidava a bancada à sua 

direita de “maioria conservadora”. Este facto era assustador, uma vez que com isso, o orador 

poderia estar no lado errado ou estava a “bater à porta do outro lado, mas isso é um problema 

do Senhor Deputado. Defina-se. Não sou eu que lhe vou dar conselhos”. Disse que iria deixar 

metade da bancada do PS sossegada e a outra desiludida, uma vez que jamais iria falar de 

cargos, de nomeações, de contratos e de ninguém. A finalizar, para reflexão de todos, citou o 

seguinte poema: “Vós, que lá do vosso império, prometeis um mundo novo, cuidado, não vá o 

povo querer o mundo de novo a sério”. ------------------------------------------------------------------ 

JOAQUIM MANUEL MARQUES GONÇALVES leu o Voto de Protesto contra a poluição 

ambiental provocada pela SAVINOR e que faz parte integrante desta acta como documento 

8. Após a sua leitura, solicitou à Mesa que o mesmo fosse enviado às autoridades 
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competentes. Sobre a poluição emanada da Siderurgia Nacional e a Proposta apresentada pelo 

Senhor Deputado do BE, Francisco Amorim Santos Baptista, informou que esta empresa 

siderúrgica tinha em curso um processo de licenciamento ambiental que estivera em discussão 

pública, durante a qual apenas se tinha pronunciado a Junta de Freguesia de São Pedro de Fins 

com um protesto. Formulou votos para que as entidades competentes não corressem o risco de 

atenderem ao que estava muito mal, pois, apesar de tudo, continuava a acreditar nas 

Instituições. Informou o Senhor Deputado que estava do seu lado e também estava de acordo 

com a posição do Senhor Deputado António Fernando Gomes de Oliveira e Silva, uma vez 

que a realização de uma reunião de membros da Assembleia com a Câmara Municipal poderia 

ser muito importante, nomeadamente, para saber se havia algum projecto da Siderurgia que 

previsse a destruição do pinhal que protege a população de São Pedro de Fins; qual a opinião 

da Câmara sobre o assunto em causa; se com a destruição do Pavilhão Polidesportivo o seu 

espaço iria servir para depositar mais sucata a céu aberto; onde estavam colocados os 

aparelhos que faziam o registo de monitorização ambiental, uma vez que os que conhecia 

estavam muito longe do local; se a Siderurgia Nacional apresentou algum estudo sobre a 

poluição sonora. Ao Senhor Deputado Francisco Amorim Santos Baptista disse que: “não 

vamos pôr o carro à frente dos bois”, pelo que em primeiro lugar se deveria realizar a reunião 

e depois dela definir estratégias. A finalizar disse que: “É tempo das empresas que criam 

riqueza, antes de criarem riqueza têm de criar saúde e têm de garantir às pessoas que com elas 

coabitam no dia-a-dia que tenham esse direito”.-------------------------------------------------------- 

ABÍLIO RODRIGUES SOUSA pediu a palavra para esclarecer e lembrar ao Senhor 

Deputado Arídio dos Anjos Teixeira que se ele tinha sido um defensor acérrimo da instalação 

de uma Repartição de Finanças na freguesia de Águas Santas, uma mais-valia louvável, não 

obstante o mesmo Senhor Deputado, no ano de 1985, tinha sido um opositor acérrimo à 

criação da freguesia de Pedrouços. Estes assuntos não deveriam ser valorizados, porque se 

terem verificado há muitos anos, pois, o que deveria ser objecto de atenção e preocupação era 
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o interesse das populações e não fazer um regresso ao passado. Pediu ao Senhor Deputado da 

CDU, Adélio André Pastor Grazina, que gostaria que na visita realizada a Pedrouços pelo 

Senhor Deputado da Assembleia da República, Honório Novo, o seu Executivo pudesse ter 

estado presente. Solicitou que em futuras visitas, a Junta de Freguesia de Pedrouços fosse 

convidada a participar, pois, para bem da freguesia, poderia pedir para ajudar o Executivo a 

resolver, com a sua influência, alguns dos problemas da freguesia. --------------------------------- 

HÉLDER DA COSTA RIBEIRO pediu a palavra usar o direito de resposta para dar um 

esclarecimento à Bancada da Direita e em particular à da Extrema-direita da Assembleia. O 

Senhor Deputado Luís Maria Fernandes Areal Rothes quando usava da palavra, falava não só 

em seu nome próprio, mas também em nome do Partido Socialista da concelhia da Maia. 

Esperava que estas palavras tivessem sido esclarecedoras para que todos passassem a 

“entender as intervenções do Senhor Deputado Professor Doutor, verdadeiramente, Luís Areal 

Rothes”. Sobre as questões colocadas pelo Líder da Bancada do PS, sobre a trapalhada das 

nomeações verificadas recentemente, nada havia sido respondido. Pelo menos, ficou-se a 

saber que, na Maia, alguns tinham tudo, nomeadamente – habilitações profissionais e 

académicas e outros nada tinham. Tinham sido esclarecedoras e o povo estava atento. ---------- 

ARÍDIO DOS ANJOS TEIXEIRA pediu a palavra para fazer a defesa da honra e responder 

ao Senhor Deputado Abílio Rodrigues de Sousa. Esclareceu que tinha usado da palavra para 

falar do encerramento da Repartição de Finanças em Águas Santas, porque se deveria “pegar 

nos bois pelos cornos”, porque havia muita gente que desconhecia o trabalho que ele próprio 

tinha realizado, nomeadamente que tinha sido por sua iniciativa no seu mandato de Vereador, 

que tinha resolvido o problema da Cruz Vermelha, que tinha organizado a Protecção Civil e 

que tinha conseguido de forma graciosa viaturas para a Câmara. Esclareceu, ainda, que em 

nada estava arrependido de ter votado contra a criação da freguesia de Pedrouços, pois, tinha 

sido seu entendimento que, por ter sido Presidente da Junta de Freguesia de Águas Santas em 

dois mandatos, a divisão diminuía o poder reivindicativo. Se, na actualidade, essa situação se 
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repetisse, tomaria a mesma posição, uma vez que desde então o número de eleitores teve um 

acréscimo reduzido, pois, em 1986 o seu número era de cerca oito mil eleitores e na 

actualidade não atingia os dez mil eleitores. ------------------------------------------------------------ 

ABÍLIO RODRIGUES DE SOUSA disse que o Senhor Deputado Arídio dos Anjos Teixeira 

havia confirmado o que havia afirmado. Louvou a sua frontalidade por ter assumido que tinha 

votado contra a criação da freguesia de Pedrouços. Sugeriu ao Senhor Deputado Arídio dos 

Anjos Teixeira que apresentasse à Mesa da Assembleia uma proposta de eliminação das 

freguesias que tivessem menos de oito mil eleitores, pois, desta forma o poder reivindicativo 

sairia reforçado, com melhores e mais positivas soluções e o actual Governo Socialista já 

tinha dado indicações neste sentido. ---------------------------------------------------------------------- 

DAVID AUGUSTO DUARTE TAVARES pediu a palavra para defesa da honra. Disse que 

o que iria afirmar era da sua inteira responsabilidade, porque não passava procurações nem 

representações a ninguém. Esclareceu o Senhor Deputado Hélder da Costa Pereira Ribeiro que 

quando o apelidou de Extrema-direita, a quem desafiou para falar de democracia-cristã, de 

humanismo ou socialismo, para lhe dizer quando, como e a que horas desejava realizar o 

debate. O Senhor Deputado tinha afirmado que não tinha sido prestado qualquer 

esclarecimento. Não tinha havido qualquer esclarecimento pois nada havia a dizer. Esclareceu 

que não bastava pensar que se sabia pois: “Quando Galileu disse que a terra andava à volta, já 

há muitos séculos que os bêbados sabiam disso, mas não o conseguiam provar. É necessário 

saber, mas também é necessário provar”. ---------------------------------------------------------------- 

O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ANTÓNIO GONÇALVES BRAGANÇA 

FERNANDES em resposta aos pedidos de informação e questões colocadas, agradeceu as 

palavras do Senhor Deputado António Alberto Anjos Monteiro, bem como o trabalho por ele 

desenvolvido e pelo seu Executivo sobre a Unidade de Saúde Familiar do Lidador, em 

Gueifães. Esta infra-estrutura tinha sido conseguida com um esforço financeiro da autarquia 

representado em cerca de 750 mil euros para aquisição de terrenos, em construções e 
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requalificação. Esclareceu que a cerimónia referida fora apenas uma abertura simbólica, uma 

vez que a sua abertura oficial estava prevista para o próximo mês de Janeiro, bem como 

doutras Unidades no concelho da Maia, nomeadamente a de Pedrouços, a de Águas Santas e a 

de Nogueira; a do Castêlo seria nos próximos dias, a da Maia/Vermoim durante o próximo 

ano e a de Pedras Rubras já estava em funcionamento. O esforço financeiro e o apoio na área 

da Saúde da Câmara estava a ter resultados positivos, uma vez que a ARS Norte o havia 

informado que, depois das inaugurações referidas, no final do próximo ano, o concelho da 

Maia estaria totalmente coberto na assistência médica familiar, não havendo qualquer 

agregado familiar sem o seu Médico de Família. Agradeceu o elogio do Senhor Deputado 

Francisco Amorim Santos Baptista, do BE, sobre as ornamentações natalícias que, além de 

serem bonitas, tinham sido a baixo custo. Sobre a reestruturação da STCP, disse que 

continuava a seguir com redobrada atenção todo o processo. Sobre a poluição da Siderurgia 

Nacional, esclareceu ser um assunto da competência das seguintes autoridades: dos 

Ministérios do Ambiente e da Economia e da CCDRN. A Siderurgia, inicialmente, foi uma 

Empresa Pública e só depois de ter sido privatizada passou a ser fiscalizada e licenciada. A 

poluição desta unidade industrial continuava a ser motivo de preocupação. Informou que iria 

de novo contactar as autoridades competentes para acabar com um foco poluidor que afectava 

particularmente as populações de Folgosa e de São Pedro de Fins. Agradeceu as palavras 

elogiosas referidas pelo Senhor Deputado Manuel José da Silva Correia sobre o apoio da 

Câmara ao movimento associativo. Informou que a Câmara tem efectivamente apoiado as 

Associações do Concelho com a cedência de terrenos, construção total ou parcial de 

instalações para as suas sedes; pagamento das inscrições para os atletas jovens; pagamento do 

aluguer e limpeza das instalações. O encerramento do Serviço de Finanças da Maia 2, sedeado 

na freguesia de Águas Santas, era um assunto que, além de preocupante, fora objecto de uma 

imposição pessoal do Director de Finanças do Distrito do Porto, ao qual havia questionado da 

razão do encerramento sem conhecimento prévio à Câmara da Maia. A resposta do Director 
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de Finanças fora de que não tinha qualquer obrigação de informar previamente a Câmara 

Municipal e, inclusive, o próprio Chefe do referido Serviço de Finanças, pois: “Não tinha 

nada que dizer, porque, se o dissesse nenhuma fechava”. Pessoalmente não acreditava que 

alguma vez viesse a encerrar, mesmo depois de ter sido publicada no Diário da República. 

Citou, como exemplo, o caso da publicação há mais de 10 anos, da instalação de uma 

Esquadra na freguesia da Vila de Moreira. A Câmara arranjou um edifício para o efeito e até 

ao presente nada aconteceu, e, se vier a verificar-se não seria nos próximos anos. O 

encerramento do Serviço de Finanças Maia 2, no qual estavam cadastrados cerca de 22 mil 

prédios urbanos e 2 mil rústicos e com muito movimento, pois servia as freguesias de Águas 

Santas, de Pedrouços, de Rio Tinto e de Ermesinde e para estas populações seria uma enorme 

injustiça o seu encerramento. Diversas entidades tinham-se manifestado contra o seu 

encerramento, nomeadamente as Juntas de Águas Santas, a de Pedrouços e a Câmara 

Municipal. Informou que recebera um ofício do Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia da 

República, o qual questionara o Governo sobre este assunto e para o qual ainda não obtivera 

resposta. A situação referida pelo Senhor Deputado Arídio dos Anjos Teixeira, sobre mau 

estado de conservação do pavimento na Rua da Corga era um assunto que iria verificar e 

mandar reparar. Ao Senhor Deputado Adélio André Pastor Grazina, disse que o PIDAC nunca 

era cumprido, uma vez que alguns dos investimentos para a Maia nele incluídos, nunca foram 

realizados e que eram os casos da Escola Secundária de Águas Santas, o Pavilhão da Escola 

Secundária do Castelo e a Variante à EN 14. O ruído e as poeiras provocadas pela central de 

betão provocavam sérios incómodos aos moradores na Rua de Terramonte e já fora objecto de 

uma intervenção da Polícia Municipal e de uma deslocação sua ao local, durante a qual havia 

contactado com os moradores. Prometeu mandar fazer uma nova diligência para verificar o 

ponto da situação. Não obstante esclareceu que o licenciamento para a sua actividade era da 

competência do Ministério do Ambiente e não da Câmara Municipal. A Providência Cautelar 

tivera o efeito de evitar a retirada de alguns animais e iria manter-se aberto, pois, essa tinha 
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sido a promessa que lhe havia sido feita pelo Senhor Presidente do ICN, na deslocação que 

fizera a Lisboa juntamente com o Senhor Vereador Miguel Ângelo Santos Esteves Rodrigues 

e do Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Maia. O Projecto Maia Finicia, referido pelo 

Senhor Deputado Rui Monteiro, era um desafia ao empreendedorismo no qual a Câmara 

financiava com 20% , com a carência de um ano sem qualquer taxa de juro. Apelou aos 

senhores Presidentes de Junta para nas suas freguesias promoverem a divulgação o Maia 

Finicia. O Senhor Deputado António Fernando Gomes de Oliveira e Silva havia falado de dois 

grandes empreendimentos para o nosso concelho: o Hospital Lidador, um investimento de 30 

milhões de euros e o Parque Maior de 200 milhões de euros. Esperava que dentro de um mês 

se iniciassem as obras. A finalizar, informou o Senhor Deputado Joaquim Manuel Marques 

Gonçalves que estava de acordo com o Protesto apresentado contra os maus cheiros 

provocados pela SAVINOR. Informou que Câmara já tinha actuado pela mesma razão junto 

dos Ministérios do Ambiente e da Economia, tendo solicitado uma inspecção para o efeito, 

apesar de se tratar de uma unidade industrial localizada fora do nosso concelho. Disse, ainda, 

que iria mandar verificar o que se passava com as questões por ele colocadas sobre a 

Siderurgia Nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA disse que iria colocar à votação as propostas e votos 

apresentados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FRANCISCO AMORIM DOS SANTOS BAPTISTA pediu a palavra para dizer que queria 

deixar bem claro que a Proposta por ele apresentada enfermava de um grave erro político, mas 

não fora sua intenção descriminar ninguém e que o seu objectivo era torná-la funcional. A 

Proposta era apenas uma base de trabalho e que subscrevia as sugestões apresentadas. O que 

interessava eram resultados, pois: “A política só é justa quando dela resultarem benefícios 

para quem nos elegeu e não benefícios para nós próprios”.  O objectivo da Proposta havia sido 

alcançado. Solicitou a alteração da Proposta da criação de uma Comissão para a criação de um 

Grupo de Trabalho. Manifestou o seu contentamento por verificar que a Assembleia iria 
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finalmente tratar de um problema ambiental pelo qual há muito lutava. Na reunião do Grupo 

de Trabalho das Actividades da Assembleia Municipal, ficara com a sensação de que ninguém 

sabia do que estava a ser realizado, e, se estava prevista uma reunião com a Câmara, não tinha 

actuado de forma diferente. Informou que mantinha a Proposta com a alteração de Comissão 

para Grupo de Trabalho no qual teriam assento todos os Partidos representados na Assembleia 

Municipal, além dos membros constantes da Proposta. ----------------------------------------------- 

ANTÓNIO FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA E SILVA apresentou a seguinte 

sugestão: este assunto poderia ser resolvido de uma forma célere, se o Senhor Presidente da 

Assembleia, que tivera a iniciativa de promover uma reunião com os responsáveis da Câmara 

nesta área, na qual também estariam presentes os Senhores Deputados residentes nas 

freguesias de São Pedro Fins e de Folgosa e um representante da CDU e outro do PS. O 

resultado dessa reunião seria analisado na Comissão de Trabalho das Actividades da 

Assembleia Municipal, e, se dela se concluísse que os seus resultados não tinham sido 

satisfatórios, poder-se-ia avançar para a constituição de um Grupo de Trabalho. Considerou 

esta sugestão como a forma mais adequada para atingir o objectivo pretendido. ------------------ 

FRANCISCO AMORIM DOS SANTOS BAPTISTA concordou com a sugestão 

apresentada pelo Senhor Deputado e pediu a retirada da sua Proposta. ----------------------------- 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou à votação a admissão do Voto de Protesto 

contra os maus cheiros provocados pela SAVINOR – Sociedade Avícola do Norte, S. A., 

apresentada por todos os Líderes Parlamentares e que faz parte integrante da acta como 

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

------ O Voto de Protesto foi admitido por unanimidade. ------------------------------------------- 

------ Nenhum senhor Deputado se inscreveu para a sua discussão. --------------------------------- 

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

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou à votação a admissão do Voto de Protesto 

contra o Encerramento do Serviço de Finanças 2, na freguesia de Águas Santas, aprovado por 
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unanimidade, pela Câmara Municipal, na sua reunião de 18 de Outubro de 2007 e subscrito 

pela Mesa e por todos os Líderes Parlamentares e que faz parte integrante da acta como 

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

------ O Voto de Protesto foi admitido por unanimidade. ------------------------------------------- 

------ Nenhum senhor Deputado se inscreveu para a sua discussão. --------------------------------- 

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

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou à votação a admissão do Voto de Louvor ao 

Coral Infantil dos Pequenos Cantores da Maia e do Grupo Vocal dos Jovens Cantores da Maia 

– Amigos da Música – apresentada pela Mesa e por todos os Líderes Parlamentares e que faz 

parte integrante da acta como documento 10. ---------------------------------------------------------- 

------ O Voto de Louvor foi admitido por unanimidade. -------------------------------------------- 

------ Nenhum Senhor Deputado se inscreveu para a sua discussão. --------------------------------- 

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

2. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, DE ACORDO COM O 

ESTIPULADO PELO ART.º 40.º DO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL.  

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

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

------ 3. 1.   APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS ACTAS N.OS 9 E 10/2007. ------------------- 

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

HÉLDER DA COSTA PEREIRA RIBEIRO fez uma chamada de atenção sobre a acta n.º 

10. A primeira palavra que lhe ocorria, mesmo depois de passados alguns dias sobre a sua 

leitura, era de chocado com a citação que aparecia sobre a sua intervenção transcrita na página 

20. De facto isto vinha na linha da sua primeira intervenção e que tinha mesmo tudo no que 

tocava à má criação. Todos eram disso sabedores e de facto estava apenas chocado mas ainda 
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não estava ofendido, porque presumia que não sabia quem tinha sido quem foi o dactilógrafo, 

ou o relator. Não sabia se era o mesmo, mas de facto, o que citavam na acta como tivesse dito 

eu não disse, e como não disse eu trago aqui aquilo que, pelos menos a ideia do que disse, de 

facto não tinha feito tais afirmações. Não sabia se a Mesa pretendia que repetisse o que então 

havia afirmado, ou se preferia que entregasse um texto escrito com o que efectivamente havia 

dito. Porque a Mesa nada respondeu, disse que passaria a ler um texto, para que ele e o Partido 

Socialista pudessem votar a acta e que passasse a constar na página 20 da acta n.º 10/2007, 

referente à 2.ª reunião da 4.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal da Maia e que era do 

seguinte teor: - Hélder da Costa Pereira Ribeiro pediu a palavra para fazer um protesto contra 

as sucessivas declarações insultuosas e ofensivas, proferidas por alguns Deputados da 

Coligação de Direita do PPD-PP contra o Partido Socialista. De facto, os Senhores Deputados 

da Bancada Conservadora da Direita recorriam, de forma sistemática, a impropérios e a um 

tipo de argumentação típica de quem não estava habituado, claramente, a prestar contas, nem 

tão pouco a ser confrontado com a incompetência como gerem este concelho. Só assim se 

compreendia que alguns dos Senhores Deputados da Direita, do PPD-PP, para além de terem 

perdido a vergonha, também tivessem perdido a compostura, quando de forma recorrente, 

esgrimiam argumentos com base no ataque pessoal, contra aqueles da Bancada do Partido 

Socialista se tornam incómodos pela sua intervenção e carácter. Por isso, protestava contra 

esses comportamentos, que desprestigiavam um areópago com a dignidade e importância que 

a Assembleia Municipal merecia, desde logo dos seus autarcas. Finalizou, dizendo que, por 

outro lado, era também notória a preocupação que os Partidos da Direita da Assembleia 

tinham com o PS, em particular com os seus Líderes actuais. Poderia até parecer a alguém 
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menos avisado que estariam habituados a imiscuírem-se, na Maia, na vida do Partido 

Socialista. A bem dos Maiatos e da Maia, seria bem melhor que canalizassem as suas energias 

para a sua própria casa que, pelo que se ouvia, pelo que se escrevia, estava mais bem perto da 

derrocada do que parecia. Quanto ao PS, na Maia, não se aconselhavam tentativas de 

ingerência nos seus assuntos, pois, valendo-se da linguagem do futebol para melhor 

compreensão de alguns, o Balneário da Equipa Principal estava, de há muito, blindado. 

Exactamente para que o destino do PS-Maia fosse determinado, exclusivamente – sublinhou, 

exclusivamente – pelos seus militantes e pelos seus órgãos representativos.” A finalizar, pediu 

ao Senhor Presidente da Assembleia para fazer a correcção à acta n.º 10 de acordo com as 

palavras que acabara de proferir. -------------------------------------------------------------------------- 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA esclareceu que o texto de uma acta não era uma 

transcrição integral de uma Sessão. As Actas da Assembleia Municipal da Maia eram um 

exemplo na qualidade de elaboração e na fidelidade do registo de todos os factos, das 

intervenções e tomadas de posição tomadas nas suas Sessões. O que o Senhor Deputado 

Hélder da Costa Pereira Ribeiro acabara de dizer e pedir para ser alterado não era o que havia 

referido na reunião em causa e existia um documento de prova. O Senhor Deputado e o 

Partido Socialista poderiam não votar a acta, porém, a Mesa não aceitava que o relato de uma 

intervenção fosse colocado em causa. A Mesa não era obrigada a fazer uma transcrição 

integral de uma Sessão e o Partido Socialista, através do seu Líder Parlamentar, em reunião de 

Líderes, se iria analisar a forma de elaboração das actas. Para ultrapassar esta situação, só 

restavam duas hipóteses: a retirada da acta número 10, sua correcção, ou não, após 

comparação das duas intervenções do Senhor Deputado e posterior envio à Assembleia para 
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votação ou a sua votação imediata tal como estava apresentada. Colocou estas duas hipóteses 

à apreciação do Líderes Parlamentares. ------------------------------------------------------------------ 

LUÍS MARIA FERNANDES AREAL ROTHES considerou desajustados os comentários 

do Senhor Presidente da Assembleia, pois, o Partido Socialista nunca tinha colocado em causa 

as anteriores actas, as quais sempre tinha votado favoravelmente. Se para a acta número 10 

um Senhor Deputado do PS tinha a colocado em questão era porque não se revia na 

transcrição no documento em causa. Disse que a acta não deveria ser colocada à votação. ------ 

ANTÓNIO FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA E SILVA disse que não entendia da 

razão por se estar a perder tempo com questões menores. As actas sempre tinham recebido os 

votos unânimes de todas as Bancadas. Se um Senhor Deputado tivesse alguma sugestão de 

rectificação a fazer, deveria tê-la pedido à Mesa, antes do início da Sessão, e não no Plenário 

da Assembleia. Por não saber nem recordar da pertinência do pedido de alteração do Senhor 

Deputado, informou que a Coligação “Primeiro as Pessoas” estava de acordo com decisão da 

Mesa. A finalizar, informou que se um Senhor Deputado desejasse a transcrição integral na 

acta da sua intervenção, este deveria ser entregue em documento escrito na Mesa da 

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

ADÉLIO ANDRÉ PASTOR GRAZINA informou que dava o benefício da dúvida. ----------- 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA disse que a Mesa tinha meios de prova para comparar 

as duas intervenções. Iria fazê-lo e a acta seria alterada na eventualidade da pertinência da 

reclamação apresentada pelo Senhor Deputado Hélder da Costa Pereira Ribeiro. Informou a 

Assembleia que a Mesa retirava da Ordem dos Trabalhos da presente Sessão a acta número 

10, referente à 2.ª Reunião da 4.ª Sessão da Assembleia Municipal, realizada a 10 Outubro 
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último, devendo ser novamente presente para votação na próxima Sessão da Assembleia 

Municipal, com ou sem alterações. ----------------------------------------------------------------------- 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou à votação a acta n.º 9/2007. --------------------- 

------ A acta n.º 9/2007 foi aprovada por maioria, com a abstenção dos Senhores Deputados 

David Augusto Duarte Tavares da Coligação “Primeiro as Pessoas” e Carla Susana Fernandes 

Ribeiro da CDU, por ausência na Sessão. -------------------------------------------------------------- 

------ 3. 2.   INFORMAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

ACERCA DA ACTIVIDADE MUNICIPAL. [ (ALÍNEA E) DO N.º 1 DO ART.º 5.º DO 

REGIMENTO]. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA informou que a todos os Senhores Deputados tinha 

sido enviada a “Informação do Senhor Presidente da Câmara acerca da Actividade 

Municipal”, que faz parte integrante da acta como documento 18. --------------------------------- 

------ Inscreveu-se e usou da palavra a Senhora Deputada CARLA SUSANA FERNANDES 

RIBEIRO que leu o texto que faz parte integrante da acta como documento 19. --------------- 

O PRESIDENTE DA CÂMARA informou que a Linha Amarela do Metro do Porto, de 

ligação do Hospital de São João à Maia, iria avançar, sendo construída na segunda fase de 

projecto e para o reforçar, informou que a Câmara Municipal da Maia havia recebido, há dias, 

da Empresa Metro do Porto um pedido para definição do canal de acesso e sua inclusão no 

PDM. A Linha Verde iria ser continuada do ISMAI até à Trofa e as obras iriam ser iniciadas 

dentro de pouco tempo. Sobre a Plataforma Logística e os seus problemas ambientais nada 

sabia, apenas que o Governo tinha feito a sua apresentação numa grande cerimónia no 

Edifício da Alfândega e depois disso mais nada lhe havia sido comunicado. Por sua iniciativa, 
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tinha solicitado a deslocalização do espaço inicial depois de ter reunido com os proprietários 

dos terrenos, com os Senhores Presidente de Junta da Silva Escura e Folgosa e com alguns 

Senhores Deputados da Assembleia da República. ---------------------------------------------------- 

------ 3. 3.   APROVAÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO – ORÇAMENTO DA 

RECEITA E DESPESA E DOCUMENTOS PREVISIONAIS DO MUNICÍPIO, PARA 

O ANO FINANCEIRO DE 2008. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

documento 20. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

FLORIANO DE PINHO GONÇALVES leu o texto que faz parte integrante da acta como 

documento 21. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

LUÍS MARIA FERNANDES AREAL ROTHES sobre o ponto em análise disse que havia 

dois pontos importantes o primeiro eram as transferências para as Empresas Municipais e o 

segundo eram as Despesas com o Pessoal. A intervenção do Senhor Deputado David Augusto 

Duarte Tavares sugeria-lhe que iniciasse por este ponto, porque depois de ter ouvido a sua 

intervenção, teria de imediato pedido a palavra para corrigir a sua, na eventualidade da 

intervenção do Senhor Deputado o tivesse justificado. O Senhor Deputado não tinha 

respondido ao pedido de esclarecimento solicitado e que era apenas saber se tinha havido o 

cuidado, atendendo às circunstâncias muito específicas de ser o Líder de um dos partidos da 

Coligação “Primeiro as Pessoas”, de garantir toda a transparência e de igualdade com as 

outras candidaturas no processo de selecção do lugar que ocupava na Empresa Municipal. 

Porque esse esclarecimento não tinha sido prestado e enquanto o mesmo não fosse dado, 
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manteria sem qualquer alteração o que havia dito na Assembleia sobre este assunto. De 

seguida, leu o texto que faz parte integrante da acta como documento 22. ------------------------ 

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

como documento 23. --------------------------------------------------------------------------------------- 

JOAQUIM MANUEL MARQUES GONÇALVES leu o texto que faz parte integrante da 

acta como documento 24. A propósito dos comentários do Senhor Deputado Luís Maria 

Fernandes Areal Rothes, sobre as verbas alocadas para o Apoio Social, acusou-o de 

desconhecer factos reais do conhecimento dos maiatos, nomeadamente que a Santa Casa da 

Misericórdia da Maia, a Cruz Vermelha Portuguesa, as Juntas de Freguesia e as IPSS’s faziam 

um excelente trabalho de apoio social, que era conseguido, de forma indirecta, com a 

insubstituível ajuda financeira da Câmara Municipal. A atitude do Senhor Deputado  revelava 

desconhecimento e menosprezo pelo trabalho excelente promovido pelas referidas 

Instituições, que realizavam uma obra que deveria ser feita pelo Estado, e, que 

lamentavelmente não fazia apesar de ter a obrigação de o fazer. Sobre o incremento e aos 

apoios do Governo para a construção de infra-estruturas, citou o triste resultado para a Maia 

das candidaturas aos do Programa Pares, para o qual o Município se havia candidatado numa 

área deficitária: a construção de Centros de Dia. O apoio social à primeira infância - o nosso 

concelho era um bom exemplo e dava a resposta adequada às suas necessidades. Esta não era 

apenas a sua opinião pessoal, mas a do Governo Socialista; porém, só o Senhor Deputado não 

o sabia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTÓNIO FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA E SILVA disse que a postura da 

Oposição não trazia qualquer novidade ao debate, o que era um hábito, sem que tivesse 
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apresentado qualquer proposta credível. Já estava cansado de esgrimir argumentos e de 

apontar incongruências. Iria intervir apenas sobre um facto que considerou espantoso. O 

Orçamento em análise previa um aumento de 25% nas despesas com a Educação e 36% em 

Investimentos com Equipamentos Escolares. Estes números não tinham qualquer significado, 

pois, não existiam e não tinham merecido uma única palavra. Lamentou que aqueles que 

deveriam fazer uma análise exaustiva do documento não o tivessem referido. Sobre a “letargia 

política da Maioria Conservadora”, referida pelo Líder da Bancada Socialista, significava a 

tranquilidade de um caminho percorrido e bem definido para o futuro e que tornava cada vez 

mais longínqua a designada alternativa, apregoada pelo Senhor Deputado Luís Maria 

Fernandes Areal Rothes como “alternância democrática”. A designada força política letárgica, 

vivia momentos de perfeita tranquilidade, ao contrário da Oposição que passava por 

momentos de grande convulsão. Era com tranquilidade que a Maioria sabia conduzir os 

destinos do Município e os comentários do Senhor Deputado Luís Maria Fernandes Areal 

Rothes, que designou de “panfletários” pela forma como analisou documentos estruturais. 

Sobre o designado “Modelo de Orçamento Participativo”, apresentado de forma que 

considerou panfletária e fora da Ordem de Trabalhos, pelo mesmo Senhor Deputado, 

lamentou que “ a mim, que sou Líder Parlamentar, não me chegou uma única linha para 

reflexão sobre essa matéria”, apesar do Senhor Deputado, na referida apresentação, tinha 

manifestado disponibilidade para o discutir. Manifestou-se disponível para o discutir e pôr em 

prática na Câmara Municipal e nas Juntas de Freguesia onde a Coligação era Poder. Sabia que 

o Partido Socialista não gostava do presente Orçamento, mas não recebia o repúdio dos seus 

autarcas das freguesias, pois, eram ouvidos pela Câmara Municipal para definirem o 
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documento em análise. O Senhor Deputado tinha acabado de sugerir a inclusão de outras 

medidas para serem incluídas no Orçamento. Esta atitude era mais uma atitude panfletária, 

pois, as suas sugestões eram extemporâneas e se o Senhor Deputado desejasse sugerir 

medidas, deveria tê-las apresentado à priori, uma vez que à posteriori era um exercício 

panfletário e fraco com um título sugestivo: “Compromisso Sénior”. Apresentou sugestões 

que foram pioneiras na Maia e há muitos anos. Citou como exemplo a sugestão de espaços 

seniores em locais que permitissem a uma convivência intergeracional. Informou que esta 

sugestão já era uma realidade há mais de 10 anos na Casa do Alto e com um amplo sucesso e: 

“É rigorosamente este amplo sucesso da nossa letargia que consubstancia as sucessivas 

maiorias que obtemos”. Lamentou saber que o PS da Maia falasse a várias vozes. A 

candidatura da Maia ao Programa Pares teve uma resposta negativa, pois, na óptica do 

Governo Socialista, a Maia não necessitava. Isto significava que o PS do Governo Sócrates 

dizia “não” porque a Maia não necessitava, pois, estava excelentemente servida, enquanto o 

PS do Senhor Deputado Luís Maria Fernandes Areal Rothes dizia que a Maia nada fazia no 

apoio à Terceira Idade e na Acção Social. Fez o seguinte reparo sobre a leitura do Orçamento. 

O PS centrava a sua análise nas actividades do Pelouro respectivo, porém, lembrou, por 

exemplo, que a Educação Física prestada pela Câmara aos idosos estava incluída na verba 

destinada ao Desporto; a Universidade Sénior da Maia era apoiada pelo Pelouro da Educação. 

Acusou a Bancada do PS de fazer análises redutoras alicerçadas no desconhecimento 

profundo das realidades do concelho. Por força de nona legislação havia novos investimentos 

que seriam executados sobre a égide da Câmara Municipal e que no Orçamento não tinha um 

único cêntimo. Era obrigação de um Deputado Municipal apoiar a prossecução dos 
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investimentos municipais. Considerou que para a Oposição deveria ser difícil acreditar nas 

receitas de capital extraordinário que existiam por força da venda de bens de investimento. O 

valor de 60 ou 70% de Taxa de Execução não era grave, pois, a Câmara tinha a capacidade 

política orçamental e controlada pelo POCAL, que quando previsse arrecadar uma receita 

proveniente da alienação de bens de investimento, não significava que os vivesse de alienar e 

a Câmara da Maia não os vendia. Os bens de investimento existiam e perduravam no tempo, 

que no caso da Maia admitia serem difíceis de quantificar e só por cegueira voluntária um 

Deputado Municipal não era capaz de quantificar com rigor uma parte significativa destes 

bens de investimento, uma vez que estavam 12,5 milhões de euros aprovados num Fundo 

Imobiliário Fechado, propriedade da Câmara Municipal e na presente Sessão estavam 

agendados mais dois Fundos. Considerou o documento em análise um Orçamento de 

tranquilidade, de rigor, de contenção e com uma visão de futuro. O Senhor Presidente da 

Câmara já deveria estar cansado de ouvir a Oposição sistematicamente dizer mal da sua 

actividade. Esperava que continuasse a responder com saber e competência aos anseios dos 

maiatos que, no futuro, iriam de novo manifestar-lhe o seu apoio. ---------------------------------- 

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

documento 25. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

MÁRIO MOREIRA DUARTE pediu a palavra para solicitar um esclarecimento. Disse que 

sempre combatera a demagogia. Demagogia era ter dois pesos e duas medidas e saber o que 

era real ou virtual para o PS.  Para o PS a verba destinada à Acção Social era real ao 

considerarem o valor orçamentado reduzido; porém, poderia ser maior uma vez que existiam 

verbas para o mesmo fim noutras rubricas, com o objectivo de querer enfatizar a acusação de 
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que a Câmara Municipal não tinha sensibilidade social e que não tinha uma visão de 

assistência na área de acção social. A Câmara Municipal tinha na realidade uma visão de 

parceria, de alargamento da rede e do conceito do que era a Acção Social. Este facto real não 

convinha ao Partido Socialista. Por isso, acusava a Câmara Municipal de insensibilidade 

social por canalizar verbas muito reduzidas no apoio à Infância e Terceira Idade. Neste caso, o 

Orçamento já era real e para o restante já era virtual, pois, quando se analisavam verbas que 

não convinha reconhecer, o PS considerava-o de ser uma maquilhagem financeira, um 

orçamento virtual e que nada do que nele constava se iria realizar. Considerou a falta de rigor 

uma atitude muito grave por parte do Senhor Deputado Luís Maria Fernandes Areal Rothes, 

uma vez que os seus conhecimentos o deveriam obrigar a sê-lo. Considerou o seu apelo ao 

povo uma atitude pouco séria e uma falácia para quem estudou Lógica. A finalizar, disse que 

o seu esclarecimento ia no sentido de definir o que era real e o que era virtual. Pediu ao PS 

que elevasse o discurso político e abandonasse a demagogia e a falácia. --------------------------- 

------ Posto o ponto à votação, foi aprovado por maioria, com 12 votos contra: 8 dos 

Senhores Deputados do Partido Socialista, dois dos Senhores Deputados da CDU, 2 dos 

Senhores Deputados do BE, e 28 votos favoráveis: 23 da Coligação “Primeiro as Pessoas”, 4 

dos Senhores Deputados Presidentes de Junta de Freguesia do PS e 1 do Presidente da Junta 

de Freguesia de Vila Nova da Telha. --------------------------------------------------------------------- 

MÁRIO JOSÉ GOMES GOUVEIA em nome dos Senhores Deputados Presidentes das 

Juntas de Freguesia de Águas Santas, Milheiros e de Gueifães leu a Declaração de Voto que 

faz parte integrante da Acta como documento 26. ----------------------------------------------------- 
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RUI MANUEL MADUREIRA MONTEIRO pediu a palavra para fazer uma Declaração de 

Voto. Disse que tinha votado a favor as Grandes Opções do Plano – Orçamento da Receita e 

Despesa e Documentos Previsionais do Município, para o ano financeiro de 2008, pois, 

acreditava neles e a prova eram as duas inaugurações a que assistira no último fim-de-semana. 

Sobre uma delas lamentou que tivesse de ser a Câmara Municipal a substituir e suprimir as 

responsabilidades que competiam à Administração Central: a construção do Pavilhão de 

Nogueira, um investimento que deveria ser realizado pelo Governo e que a Câmara teve de o 

edificar, com verbas que poderiam ser canalizadas noutros investimentos em prol da Maia e 

dos Maiatos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3. 4.   PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O QUADRIÉNIO DE 

2008 A 2011 E ORÇAMENTO ORDINÁRIO PARA O ANO DE 2008 DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA MAIA. --------------------------- 

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

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

documento 27. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

documento 28. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

CÂNDIDO JOAQUIM LIMA DA SILVA GRAÇA leu o documento que faz parte 

integrante da acta como documento 29. ----------------------------------------------------------------- 

ANTÓNIO FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA E SILVA apresentou os parabéns ao 

Partido Socialista por ter votado todas as Contas e Orçamentos dos SMAS, num período 

difícil, quando estes estavam em fase de investimento e de expansão, com um grande coragem 
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política para suportar um enorme esforço financeiro. Nessa altura, os Senhores Deputados do 

PS não tiveram a mesma coragem e, por isso, votavam sistematicamente contra utilizando um 

discurso político dantesco de que: “os SMAS era uma empresa tecnicamente falida”. Depois 

disso os SMAS deixaram de o ser e para o PS passaram a ser uma empresa apetecível ao 

capital privado e era a razão do seu declarado voto contra, do pedido de desculpa aos Maiatos 

pelo engano de ter votado favoravelmente durante anos o Plano e Orçamento dos SMAS. 

Afirmou que nunca tivera dúvidas do engano do PS nos anos em que tinham votado a favor, 

pois, não tinham legitimidade para o fazer. Perguntou ao PS se a designada gestão medíocre e 

arrogante que continuava a ser a mesma que incluía, também, a gestão do Senhor Doutor 

Jorge Catarino. Perguntou aos Senhores Deputados do PS se tinham intenção de dar 

conhecimento ao actual Governo do seu pensamento e da sua posição sobre o preço da água e 

o do saneamento. Se o PS da Maia estava disponível para protestar, contra o preço da água e 

do saneamento, junto do Governo de José Sócrates, a Coligação “Primeiro as Pessoas” estaria 

solidária e aliava-se ao PS da Maia para juntos protestarem. ---------------------------------------- 

O PRESIDENTE DA CÂMARA informou que, com excepção da Maia e do Porto, todos os 

Municípios da Área Metropolitana do Porto, os Serviços de Águas e Saneamento eram 

privados e esclareceu que a Câmara não iria privatizar os SMAS, o que poderia vir a acontecer 

era passar de Serviços Municipalizados para Empresa Municipal. Manifestou toda a confiança 

no Administrador-Delegado e em todo o Conselho de Administração. A Maia era o concelho 

mais avançado nestas áreas: 99% na cobertura da rede de abastecimento de água e de 

saneamento, com três ETAR’s em funcionamento e já estava na segunda fase da sua 

actividade ao substituir colectores nalgumas das freguesias do concelho. Sobre o tarifário, 
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esclareceu que o Instituto da Água tinha proposto um aumento de 8,8% sobre o preço da água 

e os SMAS estavam a vendê-la aos seus utentes a um valor inferior ao preço do custo e o 

valor do tarifário era igual ou inferior à maioria dos Municípios dos Concelhos vizinhos. 

Pediu ao PS que lhe indicasse um Município da Grande Área Metropolitana do Porto onde 

fugas de água fossem inferiores a 12%; com a mais elevada percentagem de contadores por 

população: 55 000 contadores; com 3 ETAR’s; 99% na cobertura da rede de abastecimento de 

água e de saneamento e com um piquete em serviço permanente para responder a qualquer 

urgência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Posto o ponto à votação, foi aprovado por maioria, com 15 votos contra: 11 dos 

Senhores Deputados do PS; 2 da CDU e 2 do BE e 24 votos favoráveis: 23 dos Senhores 

Deputados da Coligação “Primeiro as Pessoas” e 1 do Senhor Deputado Independente 

Floriano de Pinho Gonçalves. ---------------------------------------------------------------------------- 

FLORIANO DE PINHO GONÇALVES pediu a palavra para fazer uma Declaração de 

Voto. Declarou que votara a favor porque tinha um exemplo na sua Freguesia Vila Nova da 

Telha, na qual os SMAS tinham realizado um forte investimento e que o mesmo sabia 

também tinha sido feito noutras freguesias. Esclareceu que o relacionamento entre a Junta de 

Freguesia e os SMAS e a resposta às diversas solicitações eram excelentes, não só na 

qualidade de atendimento como na rapidez de resposta. Disse que gostaria que alguns 

Serviços da Câmara Municipal tivessem um comportamento igual ao dos SMAS e que 

seguissem o seu exemplo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

------ 3. 5.   GESTÃO DO PATRIMÓNIO DO MUNICÍPIO. CONSTITUIÇÃO DE 

FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO, 
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INTEGRALMENTE SUBSCRITO PELO MUNICÍPIO, INTEGRANDO OS IMÓVEIS 

CONSTANTES DA BOLSA DE IMÓVEIS DO PATRIMÓNIO DO MUNICÍPIO. ------- 

------ Inscreveu-se e usou da palavra a Senhora Deputada: ------------------------------------------ 

 CARLA SUSANA FERNANDES RIBEIRO leu o texto que faz parte integrante da acta 

como documento 30. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Posto o ponto à votação, foi aprovado por maioria, com 4 votos contra: 2 dos Senhores 

Deputados da CDU e 2 do BE. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ 3. 6.   GESTÃO DO PATRIMÓNIO PRIVADO. “CONSTITUIÇÃO DE FUNDO 

ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, INTEGRALMENTE SUBSCRITO 

PELO MUNICÍPIO, INTEGRANDO OS IMÓVEIS QUE, NO SEU CONJUNTO, 

DEFINEM O DESIGNADO AERÓDROMO MUNICIPAL”. --------------------------------- 

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

------ Posto o ponto à votação, foi aprovado por maioria, com 4 votos: 2 contra dos Senhores 

Deputados da CDU e 2 do BE. ---------------------------------------------------------------------------- 

------ 3. 7.   CELEBRAÇÃO COM A “ARS – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE 

SAÚDE DO NORTE” DE UM ACORDO DE COLABORAÇÃO COM VISTA À 

CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DA MAIA – ALTERAÇÃO DO 

PRAZO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE. --------------------------------------------------------- 

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

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

------ 3. 8.   DOCUMENTAÇÃO DA MAIAMBIENTE – EMPRESA MUNICIPAL DO 

AMBIENTE, E.M.; DA EMPRESA METROPOLITANA DE ESTACIONAMENTO 
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DA MAIA, E.M.; DA  ACADEMIA DAS ARTES DA MAIA – PRODUÇÕES 

CULTURAIS, E.M. E DA ESPAÇO MUNICIPAL – RENOVAÇÃO URBANA E 

GESTÃO DE PATRIMÓNIO, E.M.. (para conhecimento). ------------------------------------- 

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

----- E sendo uma hora e quarenta minutos do dia vinte de Dezembro do ano em curso, foi 

dada por encerrada a sessão, 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. ---------------------------------------------------------------- 

 

 






















































































































































































