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LOCAL - Sala das Sessões dos Paços do Município ---------------------------------  

DATA - 30-08-2018 ---------------------------------------------------------------  

A reunião iniciou-se com a presença de: -----------------------------------------  

PRESIDENTE - João Albino Raínho Ataíde das Neves 

VEREADORES - Carlos Alexandre dos Santos Carreira Tenreiro 

 - Carlos Ângelo Ferreira Monteiro 

 - Ana Maria Sequeira da Silva Carvalho Oliveira 

 - Miguel Carranca Feio Babo 

 - Nuno Miguel Gaspar Marques Gonçalves 

 - Ricardo Alberto Pedrosa da Silva 

 - Fernando Miguel Gonçalves Pereira 

ABERTURA DA REUNIÃO – Quinze horas e doze minutos, deu-se início à reunião, 

sendo a mesma secretariada pela Chefe de Divisão de Administração Geral e 

Recursos Humanos, Ana Sofia Ruivo Canas, coadjuvada pela Assistente Técnica, 

Filomena de Fátima Baeta Simões Aníbal Correia. ---------------------------------  

FALTAS - A Vereadora Mafalda Sofia Mendes Azenha Paiva, não se encontra presente 

na reunião por se encontrar de férias. ------------------------------------------  

O Presidente deu início à reunião com o período para intervenção aberta ao 

público, em cumprimento dos n.ºs 1 e 2 do artigo 49.º do anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------  

1 - INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

1.1 - JOÃO MIGUEL CORREIA GONÇALVES VAZ – INFORMAÇÃO SOBRE A 

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E A INTERVENÇÃO NO ÂMBITO DA 

MOBILIDADE SUAVE E LARGURA DE PASSEIOS EM OBRAS PROMOVIDAS 

PELA CMFF 

O munícipe agradeceu a oportunidade de expor algumas ideias na sequência de um 

trabalho que tem vindo a fazer, que iniciou em 2008 como vereador na oposição. 

Recordou que já esteve sentado daquele lado e agora vem como um cidadão comum 

que se preocupa com algumas questões que pensa serem fundamentais para a 

qualidade de vida na cidade e no concelho. --------------------------------------  

Esclareceu que queria fundamentalmente, chamar a atenção para uma situação; as 

obras que continuam a ser feitas sem respeitar o direito fundamental ao peão em 

ter acessibilidades condignas. --------------------------------------------------  

Exemplificou referindo que, em Buarcos, na Rua Dona Maria, a rodovia tem 6 

metros de largura e contudo, apesar de ter quase 2 quilómetros de comprimento 
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que não foi feita qualquer intervenção a nível dos passeios das paragens de 

autocarro. Acima de tudo desvaloriza o imobiliário e desvaloriza a cidade. Assim 

apela para não persistirem nos erros que são uma herança muito pesada na 

Figueira da Foz, ou seja, a total ausência de passeios com qualidade para os 

peões circularem. ---------------------------------------------------------------  

Disse que podia trazer inúmeros exemplos de obras municipais recentes onde já 

foram investidos milhões de euros. Em que a parte consignada aos passeios e à 

mobilidade suave continua a ser quase zero e, portanto, existe um défice muito 

grande.------------------------------------------------------------------------- 

Disse que já tinha dirigido, por escrito, à Câmara Municipal, aquela questão e 

ficou bastante insatisfeito com a resposta obtida, porque no fundo, os técnicos 

sugerem que a culpa não é deles, que a limitação na execução destas obras se 

prende com o poder político, ou seja, são as decisões políticas que causam essa 

falta de investimento e também as restrições orçamentais. -----------------------  

Neste ponto contrapõe com uma opinião que pensa fundamentada. Mais vale fazer 

menos requalificação e fazer melhor e dar oportunidade a que realmente a cidade 

mude de paradigma, porque a Figueira da Foz continua a ser uma cidade baseada no 

uso individual do carro e passemos a ter uma cidade e um concelho para todos. 

Referiu que esta questão constava no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 

- PEDU, aprovado na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal em 2014, no 

entanto, continua por corrigir toda uma série de defeitos, o que seria possível, 

especialmente, nas obras de requalificação. -------------------------------------  

Manifestou que é uma insatisfação muito grande constatar que o plano estratégico 

continua a ser uma figura que está na Internet, mas que não tem aplicabilidade. 

Apesar das fotografias mostrarem uma zona que vai ser ou que está a ser 

intervencionada e onde se vai melhorar a mobilidade, repetem-se pelo concelho 

inúmeros espaços onde há uma descontinuidade gritante e uma estreiteza naquilo 

que é o espaço do peão. Portanto, considera inaceitável, numa cidade moderna e 

turística, como se quer a Figueira da Foz. --------------------------------------  

Outro problema é a invasão dos carros um pouco por todo o concelho e aqui as 

estratégias têm que ser múltiplas, como por exemplo, as barreiras do 

estacionamento. -----------------------------------------------------------------  

Pensa e tem a certeza que estamos neste limiar da 2ª década, do século XXI a 

desperdiçar uma oportunidade em mudar de paradigma, que significa ter uma oferta 

muito melhor para as pessoas, para os peões e está provado em quase todo o lado, 
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por essa Europa fora e mesmo fora da Europa, que sem peões não há comércio 

local. As pessoas poderem andar na rua e estarem expostas, é uma condição sine 

qua non para a continuidade do comércio local, porque o comércio local nunca vai 

conseguir competir com o estacionamento do comércio dos centros comerciais. Por 

outro lado, preocupa-o também a falta de soluções para a descarbonização e para 

as alterações climáticas, quando o investimento no carro e na rodovia, não é, 

condigno.  ----------------------------------------------------------------------  

Por último, as pessoas de mobilidade reduzida, muitas delas idosos, têm 

dificuldade em locomover-se. Já nem sequer fala nas pessoas em cadeiras de 

rodas, porque, para essas, é completamente impossível circular em 90 por cento 

dos passeios e das artérias do concelho. Referiu que a população está cada vez 

mais idosa e a oferta em termos de vias, não tem sido a melhor. À volta deste 

assunto poderia gerar-se grande discussão, se devemos ou não continuar com a 

calçada à portuguesa que gera imensos acidentes, ou se seria melhor tirar a 

calçada à portuguesa e pôr asfalto ou betão, como já fazem, por exemplo, no 

Saldanha, em Lisboa. Na sua opinião, aquela discussão, deve ser feita entre o 

executivo e os técnicos. A sua solicitação é a seguinte: perceber realmente 

quando é que vão inserir nos cadernos de encargos internos da requalificação das 

vias, a questão dos peões, isto é, colocar o peão e os seus direitos. Isso não 

tem acontecido. Quais as razões para o não cumprimento do plano estratégico que 

continua a ser menorizado, apesar de ter existido ali um debate bastante longo, 

que deu azo a esse plano estratégico. Por outro lado, a questão da segurança, 

que é essencial, se bem que a Câmara Municipal, muito acertadamente, edificou 

lombas na pintura das passadeiras e recentemente pintaram a passadeira, antes do 

ano letivo, junto à Escola João de Barros. --------------------------------------  

Dirigindo-se ao Executivo Municipal, disse que deviam ser mais ambiciosos. Ver o 

que está a ser feito na Europa, para fazer melhor e não estar presos aos 

traçados nos anos 80 e 90 que tinham como paradigma mor o carro e não pensaram 

na altura em qualquer outra solução de engenharia e de arquitetura. Considerou 

que é realmente importante que a mobilidade seja vista como um problema político 

e menos técnico, porque soluções técnicas são fáceis de implementar, as soluções 

políticas é que são mais onerosas, porque é necessário sensibilizar a população 

para este tema, o debate e o diálogo. -------------------------------------------  

Disse que sentiu necessidade de estar ali presente para dialogar e sensibilizar 

o Executivo Municipal sobre este tema, de forma a tentar, juntamente com os 
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técnicos, encontrar outras soluções para a falta de espaço para os peões.  ------  

O Presidente agradeceu a intervenção do Engenheiro João Vaz, embora depois iria 

dar oportunidade ao grupo do Partido Social Democrata de se pronunciar sobre o 

assunto.------------------------------------------------------------------------ 

Referiu que, obviamente, quem toma as decisões são os políticos, baseado nos 

pareceres técnicos, portanto, os técnicos dizem que é um problema dos políticos, 

porque as opções são dos decisores. Sobre esta questão, todos nós lhe 

reconhecemos razão, até porque sufragaram um plano estratégico que apresentaram 

e que tendencialmente querem cumprir. Portanto, o que vinha propor, também está 

no âmbito das suas preocupações, mas no fundo, existem dois patamares, o patamar 

da manutenção e preservação, nomeadamente da Rua Dona Maria e outras em que foi 

considerado o mesmo traçado, porque não foram obras financiadas, são obras 

feitas com capitais próprios da autarquia e ainda não chegaram ao ponto de poder 

libertar o financiamento para a requalificação dos circuitos pedonais. Por 

exemplo, aquele da rua Dona Maria, porque esse facto era possível ser feito e 

poderá ser feito a todo o tempo, mas implica um investimento grande, o que foi 

feito não compromete nem quer dizer que seja necessariamente uma posição 

definitiva em relação àquele traçado. São seguramente responsáveis pelos 

traçados que estão a apresentar e que foram efetuando ao longo das obras que 

construíram e projetaram de base e em todas elas tiveram essa preocupação, 

nomeadamente, é a preocupação determinante premente e sine qua non para este 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e todas as obras que estão a levar a 

cabo e aí sim, também à semelhança do que já fizeram nas outras, onde criaram 

obras de raiz, tiveram a preocupação de ter esse metro e meio de passeio. -------  

Mal seria se estivessem a fazer uma obra de base, onde, tecnicamente, fosse 

possível estar a construir passeios com o mínimo de um metro e meio, e não o 

fizessem. Portanto ainda não passaram a outra coisa que aludiu, que foi a 

questão dos milhões de euros, mas não são milhões. Milhões é no todo nas 

intervenções pontuais de manutenção de repavimentação que vão fazendo, 

consoante, vão libertando algumas receitas e, portanto, são obras que não 

ascendem a esses montantes. Portanto, de grosso modo, isso serve, para 

justificar que, naquilo que é inovador, naquilo que é estratégico e que é o 

cumprimento de uma estratégia, a Câmara Municipal não está a pôr em causa esse 

cumprimento nas obras de manutenção. Ainda não requalificamos o espaço, porque, 

para além de não terem financiamento, neste momento têm outras prioridades e 
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atempadamente tentarão chegar a este e a outros espaços.  -----------------------  

Agradeceu a sua sugestão, e a sua solicitação, até porque lhe dava oportunidade 

de justificar que pretendem ser coerentes com aquilo que afirmaram 

estrategicamente. ---------------------------------------------------------------  

A Vereadora Ana Carvalho Oliveira interveio referindo que concordava com o 

Presidente, as obras que estão neste momento a ser feitas no âmbito do PEDU 

tiveram como objetivo principal, dar prioridade ao peão. No caso de Buarcos, vão 

reduzir a presença automóvel de 70% para 30% e o peão passa para 70%, é 

precisamente esse o objetivo dessas obras. Bem como aqui nestas ruas antigas da 

cidade, onde as obras também têm como objetivo dar mais qualidade de vida, ao 

peão.--------------------------------------------------------------------------- 

O Vereador Miguel Babo interveio referindo que gostaria de justificar a posição 

dos Vereadores do Partido Social Democrata. Disse que, pessoalmente, não ficou 

satisfeito com as respostas, fazendo também parte desse quadro político, sendo 

que, manifestaram por inúmeras vezes as suas opiniões sobre assuntos daquele 

tipo, nomeadamente das obras de requalificação de Buarcos que tiveram estes 

desenvolvimentos recentes. Na sua opinião, as preocupações que apresentam não 

são tomadas a sério, e verificam que não obstante fazerem o seu trabalho de 

chamar a atenção sobre estas questões, verificam o seguinte, quando se junta um 

grupo de cidadãos, quando aparece uma notícia no jornal, aí sim, há uma 

verdadeira preocupação do Executivo de ir a correr tentar resolver as coisas. ---  

Já abordaram uma série de assuntos e poderia dar exemplos, não foi tomada a 

sério nenhuma das coisas que disseram porque estão em minoria e, portanto, o 

argumento, “está tudo sufragado e nós fazemos o que queremos”, portanto, 

considera que as reuniões sem comunicação social e sem público, pouco valem 

porque a única preocupação é ver o que é que a comunicação social vai tirar 

disto tudo, qual é a notícia que vai sair para ficarem todos aflitos, em ver se 

parece bem ou mal à população. Se a comunicação social não disser nada sobre o 

que foi dito, o problema não existia. Podem estar ali a dizer que estão a morrer 

pessoas à esquina, que ninguém se preocupa. Não deseja ser injusto com todo o 

executivo, porque aquilo que tem criticado tem sido nomeadamente a obra de 

requalificação de Buarcos, nomeadamente as acessibilidades dos passeios etc, foi 

inúmeras vezes ali referido. ----------------------------------------------------  

O Vereador Ricardo Silva questionou claramente se os plátanos iam ser cortados 

numa reunião de câmara, a resposta foi que, em princípio, não, mas houve um 
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compromisso de que seriam avisados de todas as árvores que iam ser cortadas e 

que iam trazer uma justificação técnica por cortar uma árvore. Foi assumido esse 

compromisso em reunião de câmara, que não foi cumprido, aparecendo depois as 

árvores a ser cortadas e se não fosse um grupo de cidadãos a contestar, saindo 

depois na comunicação social, nada seria feito. Agora existe a lista de 

Schindler, com árvores para abater e outras para conservar, sem qualquer 

satisfação. Portanto, queria ilibar-se dessa responsabilidade, porque estava ali 

há algum tempo e não queria que dissessem depois que a oposição, colaborara para 

aquele estado de coisas. --------------------------------------------------------  

Há aqui assuntos e até elementos de vereação no Desporto, na Saúde, nos Assuntos 

Sociais, que muitas vezes, acolhem as opiniões dos Vereadores de Oposição e até 

pedem a sua colaboração. Portanto, ele queria dizer ao Eng.º João Vaz e a todos 

os presentes que nunca estiveram com aquele projeto e que não lhes satisfez esta 

resposta e como mostraram há obras novas em que não tiveram a mínima preocupação 

com os passeios. Também não lhe satisfaz em geral as obras que afirmam respeitar 

o peão e quando os assuntos tiverem de ser debatidos em reunião de câmara, verão 

que eles não concordam nada com aquela leitura que fizeram. ---------------------  

O Presidente manifestou que em torno da obra de Requalificação de Buarcos 

existem polémicas e discordâncias, já anotadas mas tiveram em consideração 

aquilo que é estratégico, ou seja, a dominância do circuito pedonal. O Vereador 

Miguel Babo tem estado sistematicamente contra aquela intervenção. Acrescentou 

que a parte dos plátanos dirá respeito a outra intervenção e nessa altura 

voltarão a abordar o assunto. ---------------------------------------------------  

O Vereador Carlos Tenreiro disse que na sequência da intervenção da Senhora 

Vereadora, em relação ao caso concreto das obras em Buarcos, haveria uma redução 

de 30 por cento dos veículos e um benefício de 70 por cento para os peões. 

Gostaria que a Vereadora explicasse como é que fez esse cálculo e que tipo de 

percentagem e de equação foi feita para chegar a esse estudo, tendo o Presidente 

dito que ficava em suspenso, porque retomariam aquele assunto e depois seria 

justificado até porque o Doutor Diogo Serôdio trará qualquer nota. --------------  

O Vereador Ricardo Silva disse que o Eng.º João Vaz tinha colocado a questão de 

que era preferível fazer menos obras, obras pequenas, que fossem feitas, fossem 

bem-feitas e questionou, se no Poço da Vila, a rotunda e os passeios foram 

financiados e há quanto tempo tinha sido realizada a obra, tendo o Presidente 

referido que não foi. -----------------------------------------------------------  
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O Vereador Ricardo Silva questionou se tinha custado cerca de 150 mil euros e 

que agora a requalificação de Buarcos iria destruir o que estava feito, tendo o 

Presidente respondido que em relação às políticas não financiadas foi bem claro, 

não alteram. --------------------------------------------------------------------  

O Vereador Ricardo Silva respondeu que a obra foi um esbanjamento público, tendo 

o Presidente respondido que não alteravam o traçado precisamente porque foi 

feito com recursos próprios e com recursos próprios estavam apenas a fazer a 

intervenção no  pavimento, porque a obra de alteração dos passeios, já implicava 

um investimento acrescido.  -----------------------------------------------------  

O Vereador Ricardo Silva questionou quanto mais, tendo o Presidente respondido 

que não sabia, não estava justificado, mas estava absolutamente coerente. -------  

O Vereador Ricardo Silva manifestou que o dinheiro que gastaram no Poço da Vila, 

poderia incluir na requalificação de Buarcos e já dava para fazer passeios. São 

coisas que tinham que se colocar em cima da mesa para equacionar, “ou se faz ou 

não se faz.” --------------------------------------------------------------------  

O Vereador Carlos Monteiro referiu que têm tido essas preocupações nalgumas  

vias, como no caso concreto da Rua Voz da Justiça que lhe parece um bom exemplo, 

em que era impossível a circulação de peões e de automóveis. Na Rua da 

Artilharia foi possível não interferir com o trânsito e alargar o passeio. São 

exemplos de algumas intervenções em que foi possível fazer essa conciliação. 

Relativamente à questão que estava a colocar em relação à quantia gasta no Poço 

da Vila, informou que o montante de 150 mil euros foi gasto na requalificação de 

toda a Rua Rancho das Cantarinhas. A Rua Rancho das Cantarinhas, não vai ser 

intervencionada agora e queria dizer publicamente que foi ele quem disse que as 

árvores não iam ser cortadas em frente aos Caras Direitas, e quando o disse 

tinha a consciência que não, porque iam ser cortadas umas 3 ou 4, e a noção que 

tinha era que o bosque ia aumentar. Na verdade estavam ali na transparência. O 

Vereador Miguel Babo não concorda com os passeios na zona e com o trânsito 

pedonal daquela zona e também disse que, por si todas aquelas árvores seriam 

cortadas, portanto, foi um bocadinho aquilo que disse e está gravado. -----------  

O Vereador Carlos Monteiro continuou dizendo que assumiu publicamente que tinha 

dado uma informação errada, quando lhe falaram do local em frente ao Jardim 

Traqueia, tinha noção que o local iria ter muito mais árvores. Assumiu o erro, 

mas também queria dizer, que não vale a pena continuar, porque são todos 

defensores de passeios; em todas as obras novas têm passeios, e também queria 
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acrescentar outra coisa, a Rua dos Pescadores vai ser intervencionada a partir 

de 15 de setembro e foi apresentado publicamente que também vai ter zona pedonal 

com as preocupações que o engenheiro João Vaz manifestou e que eles também 

partilham. Disse que o Vereador Miguel Babo tem sido contra a pedonalização de 

algumas zonas, portanto, não valia a pena estarem ali com aquela conversa.  -----  

O Presidente disse que ficava o desafio, e que Vereador Miguel Babo teria de 

justificar aquilo que disse. ----------------------------------------------------  

O Vereador Miguel Babo respondeu que nunca tinha dito que era contra a colocação 

de mais árvores. Não concordava com as árvores que o paisagista Ricardo Vieira 

de Melo colocou na praia e disse que essas deviam morrer, porque é necessário 

tirar de lá areia. Não estava contra a colocação de árvores à frente dos Caras 

Direitas e sabiam perfeitamente disso. Disse que a obra não estava correta 

porque a Avenida com 4 faixas que vai ser bloqueada e que foi ali dito pelo 

Vereador que queria bloquear aquilo tudo para não passar nada, porque o trânsito 

vai ser desviado. Disse que a Avenida vai sair desvirtuada, porque na sua 

opinião uma avenida é uma avenida e um parque pedonal é um parque pedonal. Não 

está contra passeios, está contra aquele parque pedonal feito por eles mal e de 

forma incompetente e era isso que ele estava contra. Nunca disse, que estava 

contra os passeios de dimensão certa e nunca disse que era para cortar nenhuma 

árvore da Figueira da Foz. Apenas disse que as árvores mirradas na praia que 

pagaram a peso de ouro, com certeza, e que não cresceram e ainda bem que não 

cresceram para bem da cidade. Perdeu-se o dinheiro, mas foi pior do que se elas 

tivessem crescido. Portanto era completamente mentira, aquilo que disse e não 

está certo estar a tentar lançar coisas mentirosas ali, em nenhuma altura disse 

que deveriam ser cortadas as árvores, nem consta em nenhuma ata que é para 

cortar alguma árvore das outras e continua a dizer é realmente escandaloso que 

queiram cortar os plátanos e a 10 metros de distância vão comprar árvores, ao 

senhor Ricardo Vieira de Melo e aos seus amigos para pôr aqui um bosque à 

frente. Isso é outra coisa completamente diferente, portanto não deturpem aquilo 

que ele disse porque era uma coisa insuportável. --------------------------------  

O Presidente referiu que o Vereador Miguel Babo teve oportunidade de esclarecer, 

que está contra os passeios na Praça de Buarcos. Estamos em divergência absoluta 

e foi clara a sua posição. Hoje o eng.º João Vaz tirará as suas conclusões. 

Ficou claro as posições assumidas. ----------------------------------------------   

1.2 – MARIA DO ROSÁRIO ROCHA – PROCESSO N.º 825/1996 
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A munícipe lê um texto da sua advogada, que a seguir se transcreve: “Do processo 

n.º 1499/79, do licenciamento da habitação do Senhor Antero Simas Cação consta 

uma planta onde claramente se vê um portão a abrir para dentro do seu 

logradouro. O prédio do Senhor Antero Cação, confina a sul com a minha habitação 

e com o caminho público. Esse mesmo caminho público é confrontação a nascente 

com a minha habitação acontece que, em abril de 96 apresentei queixa à Câmara 

devido às obras que o senhor Antero Cação andava a fazer sem autorização da 

Câmara mais concretamente, pelo facto, do portão lá existente, que era de 

madeira, ter sido substituído para um de chapa com 2 folhas a abrir para fora do 

logradouro do senhor Antero Cação, de realçar que o que lá está não é nenhum 

logradouro nem telheiro como a Câmara o descreve. O que lá está é uma verdadeira 

garagem e arrumos onde anos seguidos o senhor Antero Cação guardou o seu carro. 

Na altura da sequência desta minha queixa, que deu origem ao processo n.º 

825/96, os fiscais da autarquia deslocaram-se ao local e juntaram a esse 

processo vários elementos entre eles fotografias e bem ilustrativas do que lá 

existia e onde claramente mencionaram o seguinte: passo a citar, número um - 

parede com um muro construído pelo Senhor Antero com portão em chapa de zinco, 

número dois - cobertura com manga plástica pregada no meu prédio, número três - 

janela do quarto de dormir da requerente, eu, onde bate uma das folhas do 

portão, este elemento consta e constava nas folhas 25, no mencionado processo 

n.º 825/96 e foi junta cópia à reclamação por mim apresentada em junho de 2016 

ou seja, foram evidentes várias irregularidades desde o portão a abrir para fora 

e a bater na minha janela, a manga plástica pregada na minha parede e a câmara 

nada fez parece ter julgado tudo normal até o facto de o logradouro ser uma 

autêntica garagem ou arrumos. Na altura, o senhor Antero Cação de forma 

insistente por parte da autarquia lá veio juntar os documentos pedidos pela 

legalização das obras que tinha efetuado sem autorização da Câmara, a folhas 59, 

desse processo 825/96, cuja cópia foi junta na minha reclamação de junho de 2016 

como documento número 2, há uma informação do Departamento de Urbanismo, Divisão 

de Licenciamento que o processo, apesar de bem instruído não respeitava o 

estipulado no artigo 73.º do RGEU para o vão da construção vizinha, já que não 

guardava a distância mínima de 2 metros ao eixo vertical da janela. Apesar desta 

informação, a câmara vem permitir a abertura do portão para fora e mais 

incompreensível é que da memória descritiva constava nas folhas 54 do processo e 

junto à minha reclamação como documento número 6, o técnico responsável veio 
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dizer “o portão existente manteve-se” ora, se manteve é porque não houve 

alterações e pergunto como é que o técnico não viu que o portão existente abria 

para dentro, conforme a planta existente no processo n.º 1499/79, é que a planta 

junta pelo senhor Antero para a legalização das obras feitas sem autorização, 

tinham o portão a abrir para o exterior, contrariando o referido na memória 

descritiva. O meu vizinho tem feito o que quer e o que lhe apetece com o portão 

aberto a tapar a minha janela e a bater-me na minha parede entre outras coisas, 

após as minhas insistências e estranhamente o processo n.º 825/96, veio a 

desaparecer da autarquia desde fins de junho de 2017 sem que até hoje tivesse 

havido qualquer justificação para o sucedido dando lugar ao processo n.º 825/96, 

a reconstituição. A Câmara veio em dezembro 2017 notificar o senhor Antero 

Cação, para repor a abertura do portão para dentro, conforme consta no processo 

inicial - no projeto inicial, constante do projeto n.º 1499/79. O senhor Antero 

Cação juntou uma exposição onde constam factos que não correspondem minimamente 

à verdade e para minha surpresa vem a câmara em fevereiro 2018 notificar o 

senhor Antero Cação dizendo que o assunto é do foro privado e para que o senhor 

Antero mantivesse o portão fechado e a evitar que o mesmo produzisse ruído. 

Obviamente, não posso conformar-me com tais situações quanto às decisões tomadas 

pela câmara. Tive reunião com a Senhora Vereadora do Urbanismo que ao ser-lhe 

perguntado se não servia de nada a lei, as informações dos técnicos e dos 

fiscais constantes do processo, mas respondeu que quem mandava era ela. A 

senhora Vereadora propôs ao senhor Antero a fixação da folha do portão que 

encosta à minha janela. Disse-lhe que não aceitava porque isso contraria a lei e 

não evita problemas de futuro até noutra transmissão do imóvel. Ficou falado que 

o mandatário do senhor Antero iria falar com ele e ver quanto custava colocar a 

abrir o portão para dentro e ver as hipóteses existentes, tendo o mesmo vindo a 

informar que não fazia nada. A Senhora Vereadora e o Senhor Presidente da Câmara 

foram informados que tinha sido possível alcançar qualquer acordo entre as 

partes e mesmo assim, venho esta semana verificar que a câmara mandou fixar a 

folha do portão a bater minha janela, como se isso resolvesse o problema. 

Pretendo que a câmara justifique e retifique o erro cometido obrigando o senhor 

Antero Cação a colocar o portão a abrir para dentro e que além de não ser 

observada a distância do prédio vizinho, obrigatória pela lei, o portão abra 

para o espaço que é caminho público. Pretendo ainda que a Câmara justifique o 

porquê do desaparecimento do processo n.º 825/96 onde constavam os documentos 
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importantes, mas realço que o processo n.º 7499/79, está no arquivo da autarquia 

e que é bem evidente nas folhas número 12 na planta ali existente o portão a 

abrir para dentro do logradouro do Senhor Antero Cação e este na sua exposição 

de 27 de dezembro de 2017 ter vindo dizer, que desde a construção do seu imóvel 

o portão sempre teve o mesmo funcionamento a abrir para fora, ter-se-á esquecido 

de consultar o processo de licenciamento da sua habitação? ou está a fazer 

convencer os outros com factos que nada correspondem à verdade. Nesse caso, em 

concreto a câmara só resolve o problema se não quiser a própria câmara é que 

causou estes problemas”. --------------------------------------------------------  

O Presidente solicitou alguns esclarecimentos sobre a pretensão da munícipe 

questionando-a se o problema dela era a obra realizada pelo Senhor Cação em 

1979, tendo apresentado um portão e a Câmara de então disse “ó senhor Cação o 

senhor para lhe ser licenciado o portão tem que abrir para dentro, e ele não 

abriu para dentro abriu para fora, porque tinha uma rampa. ----------------------  

A munícipe respondeu que o senhor tinha dificuldade a entrar com o carro, para a 

propriedade dele, ele resolveu o problema daquela forma, daí as suas 

divergências com ele. -----------------------------------------------------------  

O Presidente respondeu que em 1996, com o processo n.º 825/96, o qual deve estar 

incluído seguramente, num dos referidos processos, cujo rasto não se pode 

perder. Mas a questão era a seguinte, o senhor Cação licenciou o portão a abrir 

para dentro, depois precisava de uma rampa e pôs o portão a abrir para fora ou 

seja defraudou as expectativas iniciais e alterou as expectativas daquilo que 

estava inicialmente licenciado, logo tinha razão quando apresentou queixa, 

porque o portão não pode abrir para cima da sua janela, conforme o artigo que 

evocou do regime jurídico e não pode abrir para caminho público. Os serviços 

contactaram-no e ficou estabelecido que não usará mais o portão. A proposta dos 

serviços no fundo foi no sentido de compatibilizar os interesses, bloquear 

aquela folha de portão de forma a ficar absolutamente bloqueada. Mas terá que 

ser feita a comprovação desse facto e não haverá mais nenhuma folha do portão a 

abrir quer para o caminho público quer para cima da sua janela e com isso, o 

problema ficará resolvido, portanto, essa foi a proposta da Câmara Municipal que 

o senhor Cação terá que cumprir integralmente. ----------------------------------  

A munícipe respondeu que as obras foram feitas durante aquela semana, talvez 

segunda-feira ou terça-feira e que a folha estava realmente fixa, o que não lhe 

vai garantir que amanhã o imóvel seja vendido e a pessoa abra o portão para 
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fora, consigo e com a sua advogada doutora Carla Susana não houve negociações 

nenhumas, porque ela disse que não aceitava. ------------------------------------  

O Presidente referiu que as vossas relações não devem ser famosas, são relações 

de vizinhos que nem sempre são boas, mas aquilo que a Câmara Municipal tem de 

garantir é que ele cumpra integralmente as normas do regime jurídico. Assim, na 

próxima semana irão acompanhar o caso para ver se efetivamente, se ele bloqueou 

a folha do portão que poderá abrir para o seu lado e a outra folha tem que abrir 

necessariamente para dentro.  ---------------------------------------------------  

A Municipe disse que nem ela nem a sua advogada foram notificadas para entrar em 

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

O Presidente disse que a Câmara Municipal tem que garantir o cumprimento do 

regime jurídico das edificações urbanas e depois verificar se ele cumpriu ou não 

cumpriu.------------------------------------------------------------------------ 

A Municipe respondeu que caso o imóvel seja vendido, passaria a ter problemas 

com o novo vizinho que nada tem haver com aquela situação tendo o Presidente 

respondido que ele teria de deixar sinais absolutamente visíveis e claros de que 

aquela folha não pode abrir. ----------------------------------------------------   

A Municipe respondeu que não estava satisfeita com a resposta do Presidente. ----  

O Presidente disse que iria pedir aos serviços para verificarem e para 

garantirem que há sinais evidentes do bloqueio daquele nem que seja, com traçado 

de tijolo, ou qualquer coisa, obrigando-o a cumprir o regime jurídico das 

edificações urbanas é aquilo que pode obrigar e exigir ao cidadão, mas as 

relações entre eles não são as melhores, tendo a munícipe respondido que a sua 

relação com o casal piorou a partir da altura em que o vizinho pôs o portão a 

abrir para fora.---------------------------------------------------------------- 

O Presidente respondeu que não era aceitável nem possível. ----------------------  

A Municipe continuou dizendo que da parte da Câmara Municipal tomaram nota da 

situação e deram-lhe razão até porque a senhora Vereadora também lhe deu razão 

na altura. o Senhor engenheiro Pina e a senhora engenheira Manuela mandaram-na 

avançar e deram-lhe razão. ------------------------------------------------------  

O Presidente respondeu que tinha razão e agora vão verificar se no espaço isso 

está cumprido, o que não está cumprido em diálogo direto com o senhor Cação.  ---  

A Municipe acrescentou que a Vereadora Ana Carvalho Oliveira também lhe deu 

razão.--------------------------------------------------------------------------  

A Vereadora Ana Carvalho Oliveira dirigindo-se à munícipe e disse que já teve 2 
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ou 3 reuniões, uma ou duas com a ela e a outra com o advogado do vizinho e com a 

advogada dela. Concordaram nesse dia, que os portões seriam fixados, e que disse 

que o problema era uma questão de ferragens, logo um serralheiro resolveria o 

problema. O problema de abrir para fora, e agora, se fixar aquela folha já não 

incomoda na janela, foi o problema que lhe colocou na altura. Não ficou escrito 

que o portão abria para fora, aquilo que ficou definido foi que ficava uma folha 

fixa e a outra que pressupostamente devia abrir para dentro. É uma coisa que 

pode ser alterado a qualquer momento, portanto, quando a senhora por acaso 

vender a casa e o senhor vender a casa, mesmo a abrir para dentro e abrir para 

fora também poderia ser alterado. -----------------------------------------------  

O Presidente respondeu que iria pedir aos serviços para verificarem a situação e 

para garantirem que há sinais claros e visíveis de que a porta abre para dentro 

como tem que abrir e que na folha que abre para o seu lado fica claramente 

bloqueada, porque a porta não pode abrir para dentro devido à rampa. Vão tentar 

garantir que fiquem sinais claros de que as portas não podem abrir para fora.--- 

O Vereador Carlos Tenreiro interveio referindo que gostaria de dizer o seguinte: 

em 1º lugar, obviamente, queria louvar a sua atitude no sentido de dar aqui uma 

voz de esperança na resolução do assunto, sobre aquilo que estava ali a ser dito 

e queria também chamar a atenção da senhora Vereadora para a importância que 

existe um documento da parte da Câmara um ofício que explique e que esclareça de 

uma vez por todas como é que é o funcionamento do portão.  ----------------------  

Questionou se existia um ofício e uma notificação dirigido ao vizinho da 

senhora.------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente respondeu que ali não se colocava uma questão de decisão, a prova, 

digamos, formal de que a câmara não quer esta opção está no próprio processo de 

licença. Estava clara e agora reafirmada, entretanto, na correspondência que foi 

trocada. Agora aquilo que está a pedir é que haja evidências físicas, 

nomeadamente um bloqueio da folha, ou uma circunstância qualquer através da 

mudança das dobradiças e que fique claro, e o fiscal diga que está patente que, 

aquele portão não pode ter uma utilização para o exterior e circunstanciar esse 

facto no processo. --------------------------------------------------------------  

O Vereador Carlos Tenreiro disse que não queria roubar mais tempo ao Presidente, 

mas considerava que todos os assuntos são importantes. Questionou se o Senhor 

Presidente achava que a senhora ficava satisfeita só com o facto do vizinho que 

até pode fazê-lo temporariamente pôr lá um instrumento a barrar a porta ou há 
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uma decisão concreta da Câmara Municipal, como um auto, e a pessoa que estava em 

transgressão com o licenciamento já devia ter sido chamada e aberto processo. 

Como não foi feito, questionou o que pretendiam fazer agora. --------------------  

O Presidente respondeu que caso fosse necessário, levantariam um auto. ----------  

O Vereador Carlos Tenreiro disse que o processo já tinha sido levado à exaustão 

ao ponto, da munícipe vir à reunião de Câmara Municipal esclarecer a questão, e 

ainda bem que recebeu uma palavra do Presidente “que agora vão resolver”. Deve 

existir uma resposta concreta da Câmara Municipal em forma de notificação a 

dizer: “o senhor não pode abrir as portas para a via pública”. ------------------  

Disse que necessitava de tempo para ler o processo porque não são profissionais 

da vida do dia a dia do município. Existem aquelas reuniões para ficarem 

esclarecidos e estão ali com toda a serenidade. Iria ler o ofício e se 

necessitar de algum esclarecimento, pediria à Senhora Vereadora. ----------------  

O Vereador Ricardo Silva questionou há quanto tempo é que a munícipe se tinha 

inscrito na reunião de Câmara Municipal. Se tinha sido há dois dias, porque não 

conseguiram resolver a situação da senhora, evitando que ela viesse a reunião de 

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

O Presidente respondeu que arranjou o processo de solução, até propôs que a 

fiscalização fosse ao local e comprovasse em auto. ------------------------------  

O Vereador Carlos Tenreiro replicou que o Executivo tinha o seu próprio estilo e 

a forma de atuar. Sugeriu, em vez de dizer o funcionamento inicial, não seria 

bom que dissesse que tem que abrir para dentro para o interior da propriedade? 

Parece que aqui só diz. “Necessário no sentido de repor o funcionamento do 

portão para a sua forma inicial”. Porque é que não são mais esclarecedores, 

porque é que não tomam uma posição definitiva e expressa para que também não 

haja qualquer tipo de má interpretação por parte do outro senhor e fica tudo 

resolvido como deve ser, porque às vezes, por causa dessas questões, as pessoas 

não se conseguem entender. ------------------------------------------------------  

O Presidente respondeu que já tinha tomado uma decisão em relação ao assunto. ---  

A Vereadora Ana Carvalho Oliveira esclareceu que em 1996, o portão foi 

autorizado a abrir para fora, e daí resultou aquele problema. -------------------  

O Presidente disse que a decisão de 1996 tem que ser corrigida no sentido de 

clarificar, tem que ficar a constar dos autos, pelo que iria pedir a um fiscal 

que lhe faça isso mesmo e que lhe comprove que existem sinais evidentes que não 

fará a abertura do portão para fora. Foi aquilo que ficou acordado. -------------  
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O Vereador Carlos Tenreiro solicitou que o gesto que iria tomar reforçasse o 

sentido do ofício dizendo “que os portões têm que abrir para o interior da 

propriedade”, porque se o não fizer, a munícipe vai continuar a gastar dinheiro 

com advogados e vai continuar a andar em quezilo com o vizinho sem necessidade 

nenhuma, era uma questão que podia ser resolvida ali por eles e era isso que lhe 

pedia.-------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente concordou. ---------------------------------------------------------  

1.3 – DIOGO GOMES SERÔDIO – ABATE INJUSTIFICADO DE ÁRVORES, 

NOMEADAMENTE DA ZONA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DE BUARCOS 

O Presidente disse que passariam à próximo inscrição do munícipe, Dr. Diogo 

Gomes Serôdio, sobre “Abate injustificado de árvores, nomeadamente da zona de 

Requalificação Urbana de Buarcos”. ----------------------------------------------   

O munícipe cumprimentou os presentes, e passou a esclarecer que embora a sua 

inscrição seja em nome individual, iria ler, o comunicado do Movimento Parque 

Verde, documento que se transcreve: ---------------------------------------------  

“O Movimento Parque Verde é um movimento de cidadania com mais de 20 anos de 

existência que tem no seu pressuposto a defesa dos espaços verdes da zona urbana 

da Figueira da Foz é um Movimento suprapartidário que só tem como único 

interesse o bem-estar da sociedade em que se insere batendo-se, por isso, pela 

defesa dos corredores verdes delineados para o plano Garrett e pelos arquitetos 

Alberto Pessoa e Ribeiro Telles. Esta defesa intransigente levou este movimento 

a manifestar-se contra as várias tentativas de alienação do parque de campismo 

municipal, do horto municipal, do Vale do Galante e de tudo o que ponha em causa 

os corredores verdes, acima mencionados bem como todo o património natural do 

concelho. No passado dia 14 de agosto, fomos alertados da marcação de árvores 

saudáveis como a Cruz Vermelha na zona ribeirinha de Buarcos alvo de intervenção 

por parte desta autarquia assinalando o seu abate. Em conversa com os 

trabalhadores fomos informados que o abate se daria no dia 16 de manhã, sendo 

que dia 15 foi feriado era impossível a marcação de reunião com o senhor 

Presidente daí, a necessidade imperiosa de marcar uma concentração local para 

impedir o abate. Tem razão o senhor Presidente quando agradeceu publicamente a 

nossa intervenção cívica, pois, sem dar por ela, podia ter-se cometido um crime 

ambiental inaceitável em pleno século XXI. Mas para também agradecer a nossa 

intervenção ao longo destes 21 anos, pois sem ela, este executivo não poderia 

ter feito os melhoramentos ao parque de campismo que louvamos, nem poderia ter 
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feito um relvado sintético no campo de treinos que o executivo de Santana Lopes 

quis vender para construção urbana. Exigimos que tome uma decisão política justa 

a qual, deverá passar pela compatibilização do património arbóreo pré-existente 

com o projeto urbanística em curso, sendo esta uma necessidade absoluta, pois 

estamos a falar de árvores com mais de meio século em perfeito estado de saúde e 

sem qualquer problema para a segurança e saúde públicas. Alertamos também, para 

a retirada de consequências políticas suas e de alguns dos seus pares na 

governação pela incompetência demonstrada em todo este processo. Para o 

Presidente não acabar o seu último mandato em desgraça, com a imagem pessoal 

denegrida que apaga os 2 mandatos anteriores. De facto, a nossa intervenção não 

surgiu agora ao contrário do que alguns tentam transmitir, temos um passado de 

independência em relação a vários executivos que por aqui vão passando, o nosso 

objetivo é um só, ajudar a preservar o património verde da Figueira da Foz para 

que as próximas gerações possam ter acesso a esse património da mesma forma que 

nós temos” o Movimento Parque Verde. --------------------------------------------  

O Presidente respondeu que a política e o desempenho político é sempre um ato de 

riscos. Podem ser absolutamente eficientes, durante 2, 3, 4 mandatos e basta um 

erro grave para ser fatal na política. A vida é assim, infelizmente, a vida 

política é tão implacável quanto isto.  -----------------------------------------  

Esclareceu que pretendem que o espaço seja um espaço verdadeiramente 

qualificado. Numa 2ª fase da obra, já está prevista a construção de um amplo 

parque numa zona do terrapleno, por forma a compatibilizar os interesses de 

aparcamento, não propriamente de tráfegos rodoviários, porque esses serão 

necessariamente condicionados, por força dos planos estratégicos de 

desenvolvimento urbano sustentável, e à semelhança das intervenções que estão a 

fazer em todas as cidades a nível europeu. O financiamento tem como objetivo que 

haja efetivamente uma diminuição sensível do CO2, com recurso a meios 

alternativos de locomoção, nomeadamente os meios suaves, a bicicleta e também 

uma preferência declarada e clara pelos acessos pedonais e foi nesse compromisso 

que encaixaram aquele projeto com uma área que beneficiará de 70% de tráfego 

pedonal, sem comprometer a circulação rodoviária. O projeto do “Bom Dia-

Continente” foi autorizado na condição que tivesse 200 lugares de aparcamento 

como também num futuro também está previsto fazer aparcamento. ------------------  

Não teve nenhumas dúvidas em rever-se no projeto, simplesmente a mancha verde 

reproduzida no projeto, nomeadamente na maquete, está no fundo mapeada, 
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porquanto, já é uma outra mancha verde. De facto, a vossa perplexidade também de 

alguma forma, acionou  a intervenção ou seja, se já há, para que é que, vamos 

requalificar, portanto o verde nunca se requalifica, no fundo, preserva-se, 

portanto, queremos que este projeto seja compatibilizado com as pré existências. 

Ainda na medida do possível também são sensíveis a outras queixas que tiveram, 

nomeadamente, a questão dos pólenes, etc. ---------------------------------------   

O munícipe questionou se o Presidente referia-se aos plátanos. ------------------  

O Presidente respondeu que tudo que pairava no ar vindo das árvores podia ser 

resolvido com uma poda e esclareceu que das 30 árvores que estavam para abate, 

sendo que, algumas delas estavam numa antiga estação de serviço que ele 

pessoalmente se empenhou em retirar daquele sítio. Estivemos a analisar o 

projeto com decalque e sobreposição e haverá no máximo uma dezena de árvores que 

justificadamente poderão ser abatidas, mas, aquelas que poderão considerar como 

património estimável, serão preservadas.  ---------------------------------------  

Para já, para além daquilo que apresentou no comunicado é que depois dará nota, 

uma vez que o assunto também lhe causa alguma apreensão, porque também defendem 

os espaços verdes, gerar um espaço mais amigo do ambiente. Em relação às 10 

árvores para abate será apresentada uma nota justificativa do porquê de cada 

uma, sendo que, no essencial, irão manter a pré-existência.  --------------------  

Disse que aceitava todas as sugestões razoáveis. --------------------------------  

O Vereador Miguel Babo interveio referindo que a complexidade deste processo era 

grande e que aquela era apenas uma pequena amostra do que tem sido o debate 

sobre aquele assunto. -----------------------------------------------------------  

O primeiro ponto: aquele assunto tem sido trazido à reunião de câmara inúmeras 

vezes. Foi perguntado e ainda agora o vereador disse, e não estava a apontar o 

dedo ao vereador, podia não saber e pensar que não ia ser abatido, mas o assunto 

foi perguntado na reunião de câmara, o senhor Presidente disse que não sabia que 

iam abater as árvores. O projeto que custou 74 mil euros ao paisagista Ricardo 

Vieira de Melo, não pressupõe conservar as árvores que é uma coisa óbvia 

essencial. Foi preciso agora chamar-lhe “olha e se não mandássemos as árvores ao 

chão, vamos agora pensar nisto”. Questionou, “alguém acredita numa coisa destas 

assim que isto tenha sido feito desta maneira?” “alguém pode admitir que isto 

seja feito desta maneira?” “alguém fica satisfeito com isto?” e referiu, “vejam 

como é tratado o processo, agora aparece um conjunto de cidadãos que, durante 50 

anos nunca apareceram e aparecem agora que coincidência, nem vamos desconfiar 
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duma coisa a sério destas coisas, não é. E têm alergia aos plátanos e agora lhes 

vamos fazer-lhes um favor abater os plátanos. Acham que isto é uma maneira de se 

tratar um assunto com seriedade?” “Alguém acredita que estes cidadãos se 

lembraram agora ao fim de 50 anos por coincidência, neste momento virem ser 

recebidos pelo senhor Presidente, se calhar até estava de férias, mas veio cá 

recebê-los de propósito por causa do pólen dos plátanos?” “E agora peço-vos uma 

coisa, isto é um processo complexo, isto na minha ótica não é só isto e eu vou 

vos ler um texto, que demora 2 minutos e peço desculpa não me quero alongar 

demasiado, mas são 2 minutos, palavra que são”: “num tempo em que as relações em 

rede estão mais presentes, que nunca. A Avenida quer continuar a fazer parte da 

contemporaneidade, a qualificação urbana só faz sentido se mantendo as 

qualidades do espaço onde se intervém ainda se promova outras, é necessário que 

a Avenida continue a ser um espaço de confluência onde os usos que o lidam para 

gerar mais histórias e experiência e que ela se torne um grande íman gerador 

produzindo mais vida urbana, essa será uma avenida transformada em largo. Opções 

a fazer lembrar outros sítios de inversão urbana como foram os casos de Lisboa 

nos anos 80, quando a equipa do então Presidente Engenheiro Nuno Abecassis se 

lembrou de inverter sentidos nas avenidas novas gerando o caos ou ainda quando 

se tentou transformar a Rua do Carmo, numa grande esplanada, erros que a 

história das cidades se encarrega de corrigir, mas, por vezes a preços 

demasiados elevados no desenho urbano, à forma corresponde o nome de uma 

Avenida, não é um largo, uma rua não é uma praça, uma Alameda não é um Beco, o 

que se apresenta uma séria subversão da cidade enquanto estrutura construída, um 

projeto da SiRides estaria contrário à cidade contemporânea flexível, mas se não 

se dá importância aos usos e fluxos, já vão perceber onde quero chegar, por 

sinalizar da forma como o estudo o prevê, reduzindo o perfil rodoviário a uma 

faixa em cada sentido, significaria tornar mais difícil a vida de quem 

quotidianamente a utiliza para habitar ou trabalhar. A avenida não é só dos seus 

comerciantes ou moradores também não se destina apenas aos turistas que procuram 

as suas esplanadas, nenhuma rua, nenhuma Avenida e só do seu bairro” Sabem quem 

é que escreveu isto? encaixa no nosso projeto, certo? Sabem quem é que escreveu 

isto? Espantem-se, o assinado diário de Aveiro, Ricardo Vieira de Melo, isto é 

um escândalo completo ele faz esta observação para uma Rua de Aveiro, para uma 

Avenida de Aveiro e mais, bateu-se para não cortarem umas árvores no Rossio e, 

bateu-se, está no movimento, não cortarem as árvores.” O artigo era de Diário de 
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Aveiro e na Figueira da Foz fez exatamente o contrário. O Vereador manifestou a 

sua indignação: “vejam o que este senhor pensa deste projeto, acho isto 

inacreditável. Com certeza, o senhor Presidente também não gostava que fossemos 

cortar as árvores da Avenida Sá da Bandeira ou parte, na parte da cidade, em 

Coimbra, porquê? porque é preciso gostar da nossa cidade o Ricardo Vieira de 

Mello gosta de Aveiro ficou escandalizado acredito que seja sincero. Mas para 

aqui para vir vender árvores, manda cortar os nossos plátanos, assassinar o 

nosso urbanismo já está disposto e com quê? com a complacência e cumplicidade, 

nomeadamente do senhor presidente da câmara que é o grande líder deste projeto.” 

Disse que não podia aceitar aquele assunto placidamente, “foi sufragado” é a 

resposta que lhe dão, mas, pelos vistos, nem o senhor Presidente sabia qual era 

o projeto. Referiu: “foi sufragado e diz o senhor não aceita a democracia, o 

senhor quer uma, sei lá, quer uma democracia popular e não aceita a democracia 

porque isto foi sufragado já fomos a votos, ganhámos. Mas nem o senhor 

Presidente sabia o projeto pelos vistos, então não foi sufragado temos que 

discutir o projeto e esta é a nossa posição desde o início e falo com esta 

veemência, porque não quero ficar confundido com isto que se está a fazer, não 

pode ser. Isto dos plátanos apenas um pequeno exemplo, isto tem sido uma luta 

gigante sobre este tema todo e é assim que é tratado. O Ricardo Vieira de Mello 

escreveu isto posso-vos passar depois, é inacreditável, eu fiquei espantado com 

isto já sabia que ele lutava para não cortarem as árvores do Rossio, foi isso 

que me motivou a ler os artigos da opinião dele, sabia tinham-me dito e eu fui 

ver mas convido-vos a ver isso.” ------------------------------------------------  

O Presidente respondeu que tiveram oportunidades de mostrar o respeito que têm 

pela democracia representativa fazendo um apelo aos cidadãos que se manifestem. 

Disse que de facto acompanhou aquele projeto não se punha de fora daquele 

projeto. Referiu: “eu sufrago este projeto, e o projeto foi aqui aprovado, 

inclusive por outro executivo, outra participação do PSD que é o partido 

responsável, (mas eu posso agora acabar?) eu ouvi o manifesto com toda a atenção 

e ouvi deliciadamente o manifesto, aliás, ele é coerente com as opções que aqui 

estão a ser tomadas. Vai ouvir o manifesto da democracia representativa, isso 

vai da coerência, e de democracia representativa porque os partidos políticos 

têm responsabilidade política, eu não comentei a participação do Senhor 

vereador. Há um princípio de coerência e de aceitação quando as pessoas votam 

nos partidos políticos votam num princípio de confiança de que á continuidade em 
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relação às posições assumidas e, aliás, os partidos têm que ter essa relação de 

estabilidade. Eu sou um crente na democracia representativa e acho que é na 

câmara com a representação e com a discussão de todos daquilo que é proposto e 

aceite que se deve assumir as posições e elas já foram assumidas e estão em fase 

de discussão. Eu não concordo com estas posições do Senhor vereador Miguel Babo 

de não aceitação e depois de desafio a sublevação popular eu não concordo, 

desculpe, eu não concordo e são as divergências profundas, que, naturalmente, 

temos. Este é o meu espaço de um exercício de democracia e este é o meu espaço 

de acreditação e de participação na democracia e, portanto, aqui estamos em 

clara divergência naquilo que apresentou em relação ao arquiteto Ricardo Vieira 

de Mello ele é absolutamente coerente com a posição que aqui também foi tomada. 

Aliás, também foi ele próprio que logo de imediato aceitou a reconfiguração do 

projeto em função dos apelos que foram feitos, já esclareci porque é que não foi 

detetado inicialmente, assumo em espírito democrático a retificação não a 

revisão profunda, porque essa é um cumprimento de programa, e de deliberação 

camarária, não aceito agora a revisão, muito menos nos moldes em que é proposta. 

Em relação, à questão, ainda não fiz férias, Senhor Vereador, farei a partir da 

próxima segunda-feira e, portanto, eu acompanhei este processo a par e passo. 

Aliás o Dr. Diogo Serôdio diz que só não houve oportunidade de falar comigo 

diretamente, eu disse que o poderiam ter feito, provavelmente teríamos resolvido 

isto da mesma maneira, mas só não foi feito porque, de facto, todos fomos 

surpreendidos com a solução inclusive eu, e, portanto, retificando dentro das 

estruturas democráticas e no espírito de humildade democrática que se impõe, a 

quem o diz. Portanto é o que tenho a dizer. Há alguma questão que queiram 

abordar.”----------------------------------------------------------------------- 

O Presidente deu início ao período de antes da ordem do dia, em cumprimento do 

artigo 52.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO 

INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE 

1 - JUSTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DA VEREADORA MAFALDA AZENHA 

O Presidente justificou a ausência da Vereadora, Mafalda Azenha por se encontrar 

de férias e propôs a retirada da agenda de trabalhos do Ponto 7.2.1 “Projeto de 

Regulamento Municipal de Apoios ao Desporto” que será reagendado quando a 

Vereadora estiver ali presente, porque deseja fazer a defesa do projeto.-------- 
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A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------  

2 - LEI-QUADRO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS 

O Presidente deu conhecimento à Câmara Municipal da Lei Quadro de Transferência 

de Competências para as Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais a 

Lei n.º 50/2018, 16 de agosto, referindo que, embora a lei mereça o apoio do 

Executivo, na qualidade de representantes do Partido Socialista, tem algumas 

incongruências, que não permitem, a sua aceitação imediata. Ainda estão 

dependentes de leis sectoriais para cada uma das áreas que se pretende 

descentralizar e, obviamente, sem conhecer o conteúdo das leis sectoriais no 

domínio da Educação, da Ação Social, da Cultura, do Património, do Porto e da 

Administração das Zonas Portuárias e Saúde. Referiu que são sectores com 

implicações ao nível de gestão de recursos humanos, nomeadamente pessoal 

auxiliar, e a transferência desse pessoal. --------------------------------------  

Disse que sem conhecer o âmbito e o detalhe das leis sectoriais, a Câmara não 

pode dizer se aceita ou não aceita, nomeadamente para o ano político e 

orçamental de 2019. Explicou que a Associação Nacional de Municípios também 

assumiu a mesma posição.  -------------------------------------------------------  

Referiu que dará nota à Assembleia Municipal da posição assumida pelo Executivo 

relativamente à Lei Quadro de Transferência de Competências para as Autarquias 

Locais.------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------  

3 - CESSAÇÃO A TÍTULO DEFINITIVO DE UMA PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 20 

HECTARES – PARQUE INDUSTRIAL 

O Presidente anunciou que finalmente, decorridos 5, 6 anos, foi aprovada a 

cessão a título definitivo de uma parcela de terreno com a área de 20 hectares a 

favor do município da Figueira da Foz, ou seja a reconversão daquilo que era o 

espaço destinado a aeródromo para a ampliação do Parque Industrial. Referiu que 

a Câmara Municipal tem agora auto de cessão a título de definitivo que terá a 

minuta do aditamento. Portanto, vão preparar o procedimento, a compensação é no 

valor de 546 mil euros, mas permite, de facto, ampliar em 20 hectares o Parque 

Industrial. ---------------------------------------------------------------------   

O Vereador Ricardo Silva questionou sobre quando ia à reunião de Câmara 

Municipal a obra de prolongamento e projeto para ampliar a zona industrial visto 

que a autarquia já não tem lotes para venda, no concelho. -----------------------  

O Presidente respondeu que o projeto se encontrava na sua fase final. A Câmara 
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Municipal, aguardava aquela decisão e agora pretendia incentivar a linha de 

financiamento, que pode ascender a 4 milhões de euros no âmbito do programa 

COMPETE. Em relação à conceção do projeto, tiveram que acatar a questão da zona 

de proteção à floresta. Mas assim que estiver o projeto concluído e agora com o 

despacho, estão em condições de acelerar o processo. ----------------------------  

O Vereador Ricardo Silva questionou se a linha de financiamento do COMPETE 

possibilitava a requalificação da atual zona industrial. ------------------------  

O Presidente respondeu que o projeto incluía a requalificação e ampliação e, por 

essa razão é que também não fizeram intervenções minimalistas, porque estavam à 

espera de o poder fazer com aquele projeto de requalificação e ampliação. -------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------  

INTERVENÇÃO DOS VEREADORES 

INTERVENÇÃO DO VEREADOR CARLOS TENREIRO 

4 - ABATE DE ÁRVORES – PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

O Vereador Carlos Tenreiro interveio referindo que, no seguimento das suas 

últimas declarações durante a intervenção do público e designadamente, a questão 

do abate das árvores e no que respeita às declarações também proferidas pelo 

Vereador Miguel Babo, na sua opinião, muita coisa não era corrigida. Disse que 

no regime democrático, as manifestações são legítimas o poder político deve ter 

a humildade e a condescendência de perceber que também são importantes. Disse 

que não existiu nenhum apelo de sublevação, nem tão pouco tiveram comportamentos 

menos democráticos, bem pelo contrário, é  democracia e acrescentou que, no que 

concerne a coerência da linha orientadora dos partidos que têm representado o 

município nestes últimos mandatos, o Partido Socialista também inverteu muitas 

das posições que tinha anteriormente. -------------------------------------------  

Recordou que quando na altura que o Partido Socialista estava na Oposição, eram 

defensores acérrimos da baixa do preço das águas e que depois pouco ou nada 

fizeram para que as questões fossem invertidas. Durante o inverno o areal da 

Figueira da Foz, ficava sujo porque não era limpo nesse período de tempo, era o 

que se ouvia constantemente nas reuniões contra a não limpeza do areal. E depois 

vieram inverter também a posição. -----------------------------------------------  

Portanto, não estamos reféns, nem de um passado, nem de uma orientação 

circunstancial. Disse que obviamente existem princípios que os orientam e na 

questão daquelas obras, poderá, obviamente vir ali dizer que “antes os 

vereadores do PSD defendiam assim”, mas agora os vereadores do PSD defendem 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL 

 

Ata n.º 15 da Reunião Ordinária de 30-08-2018  
 
 
 
 

 
 
 
 

23

desta forma e têm mais que razões, porque constatam que os projetos não estão a 

ser devidamente acompanhados, não são devidamente acautelados, na sua essência e 

na sua origem. ------------------------------------------------------------------  

Dirigindo-se ao Executivo, manifestou que a zona de Buarcos precisava de menos 

intervenções ao nível da descarbonização ou da mobilidade suave, porque já 

estava assegurada há muito, uma vez que foi pensada com uma grande marginal. 

Existe uma zona verde onde interagiam, peões, bicicletas e automóveis.  A zona 

de Buarcos tem uma frente de mar oceânica que produz oxigénio por excelência, 

está interligada por uma zona arbórea que vai desde a Serra da Boa viagem até a 

própria cidade, que também tem grandes espaços verdes.  -------------------------  

Referiu que até punha em causa a veracidade dos requisitos que foram 

apresentados à candidatura, para receberem os milhões de euros para investir 

numa obra que vai deturpar o sentido da matriz desta cidade e deste concelho e 

da forma como foi orientada aquela marginal. Disse que em Nice, Mónaco, São 

Marino e outras estâncias espanholas não alteram zonas icónicas desses pontos 

balneares porque ponderam, mas nesses sítios as pessoas ponderam. Na Figueira da 

Foz, recebem dinheiro, justificando com obras desnecessárias, existindo outros 

pontos do concelho e da cidade a necessitarem efetivamente de tratamento e de 

acolhimento. Por isso, para nós, e passo o termo com toda a elevação com 

respeito, Buarcos é uma zona servida de ar puro e de meio ambiental. ------------  

Referiu que não entendia como é que a comunidade apreciou e estudou aquela 

situação. Da parte dos três Vereadores, não aceitam aquela obra, porque é fazer 

obra só por fazer, com o ridículo de a encarecer forçosamente com a encomenda de 

novas árvores abatendo as que já lá existem num abate despropositado e, depois 

na mudança de meia dúzia de metros de uma rotunda que tem um peso histórico e um 

peso cultural e uma carga de luta em relação a Buarcos que sempre quis ter uma 

homenagem ao pescador e que agora, de repente, tudo se alterava e tudo querem 

inverter, por isso, fiquem com a ideia de que não vale a pena virem mais dizer 

em reunião de Câmara Municipal, “os outros votaram”.  ---------------------------  

Referiu que não contassem com condescendência da parte deles naquela questão, 

porque entendem que é um projeto desnecessário e um dinheiro mal gasto, que 

apenas serve algumas clientelas e que não vai de encontro às necessidades da 

população. ----------------------------------------------------------------------  

Disse que gostaria de ouvir uma explicação da Vereadora Ana Carvalho Oliveira 

relativamente à questão de reduções nos 30% de automóveis e do aumento de 70% do 
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peão, porque considera importante saber, para não continuarem a dizer isto e 

debitar isto cá para fora, não vão as pessoas ficarem a pensar que se está ali a 

fazer uma grande obra quando, no seu entendimento, não era necessário. ----------  

Obviamente que toda a cidade carece desses arranjos pontuais, mas fazer obra 

daquele montante, com aquele tipo de intervenção, não contem com a colaboração 

dos Vereadores de Oposição, nem com a sua opinião favorável, porque efetivamente 

entendem que é uma obra desnecessária. ------------------------------------------  

O Presidente disse que finalmente conseguia perceber a razão pela qual estavam 

contra a obra, mas na política existe uma questão de princípios, de certeza e de 

segurança e quando as propostas são aceites e aprovadas em Câmara Municipal, 

nasce um processo de execução que vai de encontro à estratégia assumida pelo 

Portugal 20/20, no que diz respeito aos processos de descarbonização e de 

regeneração urbana. O projeto foi sujeito a júris de apreciação e tiveram de 

harmonizar as propostas de acordo com os objetivos a cumprir. -------------------  

Os Vereadores entendem que a obra é desnecessária, contudo, as divergências, 

fazem parte da democracia e permitem que haja perspetivas alternativas para os 

partidos que permitam depois ir mudando consoante os seus protagonistas, mas, já 

tinha aflorado a questão e reiterava aquilo que disse. --------------------------  

Informou que a rotunda do pescador estava a ser enquadrada com a orientação do 

seu criador, o mestre Seixas Peixoto, respeitando o projeto inicial. ------------  

O Vereador Carlos Tenreiro disse que há dois dias ouviu o mestre Seixas Peixoto 

declarar publicamente que não tinha qualquer tipo de conhecimento sobre aquela 

situação e que não tinha sido ouvido nem achado. Disse que afinal valeu a pena 

as manifestações e o envolvimento de toda a comunidade. -------------------------   

O Vereador Ricardo Silva interveio referindo que apenas não se percebe porque é 

que o projeto não foi discutido publicamente de forma a não chegar àquele ponto. 

O Vereador colocou as seguintes questões: “qual o objetivo a atingir com estas 

obras?” “motivar a criação para postos de trabalho na área do turismo?” “as 

obras da baixa cidade onde e quando foram apresentadas publicamente?” “qual a 

razão de não ter sido consultada a ACIFF?” “qual o estudo do plano rodoviário 

que justifique as alterações do trânsito ou no mínimo a contagem do trânsito?” 

“onde está o estudo socioeconómico da obra?” “Qual a razão da autarquia não 

dialogar com os investidores e as forças vivas da cidade para encontrar 

soluções? “Qual foi o parecer da Junta de freguesia?” Solicitou todos os 

projetos urbanísticos elaborados pelos serviços da autarquia para Buarcos e qual 
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o custo da empreitada da estátua do pescador”. ----------------------------------  

Manifestou que caso não haja respostas concretas, irão concluir que é a falta de 

ideias, o populismo eleitoral que imperou naquele tipo de decisão e que a obra 

foi um esbanjamento de recursos públicos. ---------------------------------------  

O Vereador Carlos Tenreiro salientou que está a terminar um ano de mandato e 

julga que todos já perceberam o “grito do Ipiranga”, pois andam a sentir-se um 

pouco desconsiderados no trato. Apesar de compreenderem a posição dos Vereadores 

do PS – Partido Socialista, e por ter da parte do Presidente toda a anuência, 

pois tenta sempre passar-lhes a palavra, mesmo que excedam o tempo previsto para 

a discussão, de acordo com o regulamento, conforme disse o Vereador Miguel Babo, 

quando falam e não são ouvidos, ou então comunicam através das redes sociais, 

jornais, ou para a população em geral, tal como aconteceu em relação à 

manifestação por causa do abate das árvores, em Buarcos. Nesse mesmo dia, teve o 

cuidado de enviar um email, ao cuidado do Chefe de Gabinete, para saber o que se 

estava a passar, e não considera aceitável, nem dignifica a Câmara Municipal, 

que o Presidente responda, primeiramente, à Comunicação Social, antes de lhes 

responder a eles. ---------------------------------------------------------------  

Sublinhou que, depois, o Presidente acabou por concluir que afinal o número 

previsto de árvores a abater era outro, algo que também desconheciam, pois veio 

dizê-lo diretamente à Comunicação Social, quando acha que, em primeiro lugar, 

deviam ser eles a ser informados. -----------------------------------------------  

Relembrou que, para além de ter ficado em deliberação, foi feito um “Acordo de 

Cavalheiros”, combinado em reunião de Câmara Municipal, de março ou abril de 

2018, de não se fazer mais nenhum abate de árvores nesta cidade, sem primeiro os 

informar, e se tal acontecesse, que se fizesse acompanhar de um relatório 

técnico a justificá-lo, e não podem fazer tábua rasa dessa questão. Por isso, 

não vale a pena contornar a situação, porque, com esse comportamento, só fazem 

com que tomem posições ainda mais drásticas ou mais empenhadas, sempre com o 

objetivo de os esclarecer. ------------------------------------------------------  

Lembrou, por exemplo, com a questão dos processos, quando pedem algum processo 

acerca de determinado assunto, considera que não podem despeja-lo na sala para 

os Vereadores do PSD os consultar, e caso seja necessário, usarão a figura de 

pedir a “confiança dos processos”, por um determinado período de tempo, para os 

poderem analisar, e a Câmara Municipal vai ter de os fotocopiar, para ter uma 

cópia de segurança. -------------------------------------------------------------  
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Realçou que eles têm uma outra vida e não estão ali a tempo inteiro, por isso, 

têm que ter alguma dose de compreensão e consideração. Independentemente do que 

se possa dizer, nunca os desconsideraram e quando entendem apoiam-nos, e se 

forem verificar, a maioria das deliberações tomadas ao longo do ano, 90% têm 

sido com os seus votos favoráveis, ou seja, estão quase sempre de acordo, e por 

isso, gostariam que da outra parte houvesse uma outra postura. ------------------  

Assim, na sequência do email que enviou e não obteve resposta, julga que não 

custava nada o Chefe de Gabinete dar uma resposta, mas é uma situação que se tem 

vindo a repetir, solicitou a indicação das árvores que vão ser abatidas em 

Buarcos. ------------------------------------------------------------------------  

O Presidente referiu que não há qualquer violação do “princípio de confiança”, 

precisamente, porque ainda não foi abatida nenhuma árvore. Já referiu 

anteriormente que aquelas 10 árvores estão a ser ponderadas, e as que possam vir 

ser abatidas, será algo devidamente justificado, e que os Vereadores do PSD 

serão os primeiros a saber. -----------------------------------------------------  

Em relação ao comunicado que prestou à Comunicação Social, salientou que veio a 

propósito de um manifesto público e de uma notícia pública, e por isso, julga 

que não teria que estar previamente a lançá-lo, pois, em representação da Câmara 

Municipal, cabe-lhes esclarecer o que estão ou vão fazer. -----------------------  

Em relação aos pedidos de processos que fazem, não lhes vai responder, porque o 

debate é feito ali, em reunião de Câmara Municipal. Faculta-lhes o acesso aos 

documentos, mas os esclarecimentos são prestados daquela forma, naturalmente, 

não pode fazer troca de emails e nem é isso que a Lei determina, pois o espaço 

de debate é aquele. Desta forma, estão a cumprir com o que está na Lei e no 

Estatuto de Oposição, que democraticamente emana daquele Órgão. -----------------  

O Vereador Carlos Tenreiro concluiu, então, que é possível aplicar a figura do 

“principio da confiança”. -------------------------------------------------------  

O Presidente repetiu que isso não está previsto na Lei, já que os Vereadores têm 

acesso aos documentos, ou seja, essa figura não tem qualquer base legal. --------  

O Vereador Carlos Tenreiro salientou que percebe o que o Presidente quer dizer, 

mas, para além dos processos serem facultados e do apoio dos técnicos, a 

Oposição gostaria de analisar alguns assuntos com outro detalhe. ----------------  

O Presidente respondeu que, pontualmente, e analisando circunstância a 

circunstância, poderá consenti-lo. Mas isso não deriva do Estatuto da Oposição, 

nem o regime de confiança ali é considerado. Contudo, também não tem nada a 
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opor, e pretende facilitar-lhes a vida, não pretendendo, de forma alguma, 

bloqueá-los. --------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que, curiosamente, tinha consigo um documento que ainda não tinha 

conhecimento dele e já estava na posse do Vereador Miguel Babo. -----------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------  

INTERVENÇÃO DO VEREADOR RICARDO SILVA 

5 - GRELHAS NA CIDADE 

O Vereador Ricardo Silva referiu que num despacho seu de 2005, a utilização de 

grelhas passou a ser obrigatória, para uma limpeza mais fácil, sendo que em 

Buarcos, este método é utilizado. Explicou que a própria varredoura tinha um 

aspirador, a grelha levantava e aspirava a areia, o depósito que fica. Na 

recente obra do Minipreço, a Câmara Municipal exigiu a utilização dessas 

grelhas. Questionou qual o motivo pelo qual isso não acontece em Buarcos, 

“porque não colocaram o mesmo tipo de grelhas? É uma zona que chove muito.” 

Referiu que continuava à espera de uma resposta ao seu requerimento de 20 de 

novembro, do “fornecimento de estudos e cálculos” que serviu de base para 

entubar a vala de Buarcos. Questionou como era feita a limpeza agora, pois na 

nova marginal alteraram o sistema, assim, gostaria de saber de que forma era 

feita a manutenção, pois se não dá para meter um aspirador, não dá para limpar. -  

O Presidente respondeu que em relação às divergências já estavam claramente 

assumidas, e se o Vereador Ricardo Silva pensa que não houveram melhoramentos, 

eles acham o contrário, as divergências já estavam esclarecidas. As vantagens já 

tinham sido suficientemente detalhadas, sendo que o Executivo tem outra opinião, 

de que existem benefícios para os circuitos pedonais, em benefício dos cidadãos 

e a diminuição do CO2 controlo do tráfego etc. ----------------------------------  

O Vereador Ricardo Silva questionou em que estudo se basearam para chegar a essa 

conclusão. ----------------------------------------------------------------------  

O Presidente respondeu que, primeiro assentou no plano estratégico do município, 

quanto à fundamentação, está apresentada, no plano estratégico, na candidatura 

ao PEDUS, e depois na aceitação que teve pela autoridade de gestão, nomeadamente 

Comissão de Coordenação da Região Centro. Referiu que em relação ao Centro 

Histórico, as razões eram exatamente as mesmas. O engenheiro João Vaz apresentou 

também essas razões, ao reclamar mais passeios e ao reclamar uma intervenção de 

fundo no que diz aos acessos pedonais. A intervenção prevê a resolução destes 

aspetos. Disse que até tinha razão, não houve apresentação pública, mas houve 
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discussão pontual e circunstanciada com cada um dos cidadãos e com cada um dos 

habitantes. Portanto, está também no caminho da lógica do que é feito em relação 

a todas as cidades e o benefício até que se tirar de reverter os centros 

históricos para utilização pública. Há muito tempo que ambicionavam a obra nas 

quatro vias fundamentais e estruturantes do Centro Histórico, surgindo agora uma 

oportunidade de as encaixar numa linha de financiamento. Referiu que a  Vala de 

Buarcos tem estado a funcionar sem problemas, pelo contrário, estava satisfeito, 

pelo facto, de terem conseguido envazar a Ribeira de Buarcos e evitar o 

alargamento do espaço. É um sumidouro, uma espécie de antecâmara que faz o 

tratamento dos resíduos e que tem estado a trabalhar. Genericamente, já tinha 

dito tudo sobre aquele assunto. Referiu que caso necessitem, poderão ter acesso 

aos documentos, não só como cidadãos, mas, fundamentalmente, como na qualidade 

de Vereadores.------------------------------------------------------------------ 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------  

INTERVENÇÃO DO VEREADOR RICARDO SILVA 

6 - ABRIGOS DOS AUTOCARROS 

O Vereador Ricardo Silva questionou onde ficariam localizados os abrigos de 

autocarros, em frente ao Grupo Caras Direitas, que iriam ser eliminados e porque 

que razão inverteram o trânsito na Rua Manuel Arriaga e na Rua dos Pescadores. --  

O Vereador Carlos Monteiro pediu para recuar um pouco atrás. Disse que existe 

uma fase de aprovação do projeto, uma fase do início de procedimento e uma fase 

de lançar o projeto. Depois, de um projeto já estar em curso, é muito complicado 

fazer alterações de fundo, aquilo que estão ali a falar são alterações pontuais. 

Disse que relativamente às negociações da água, o Partido Socialista teve sempre 

a mesma opinião, e reconheceram que a renegociação tinha sido gravosa para os 

figueirenses, em termos de preços que estavam altos.  ---------------------------  

No discurso da 1ª tomada de posse do Presidente, o ponto forte foi vamos atenuar 

o aumento do preço da água que estava prevista na negociação e fizemo-lo. 

Presentemente se não tivessem tomado um conjunto de medidas e um conjunto de 

negociações, o preço da água, fruto da negociação do anterior executivo era 

muito maior, portanto, existiu essa coerência. ----------------------------------  

Referiu que a ERSAR está a acompanhar a limpeza da Praia. Referiu que existe uma 

divergência relativamente interessante neste assunto porque, para o Executivo 

limpar é tirar plástico e papel, não é tirar alguma vegetação que se implantou 

no local. Sempre foram a favor da naturalização daquela zona e que permitiu que 
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no presente, quer a marginal, quer aquela zona envolvente de Buarcos e Figueira 

da Foz, tenha muito menos areia.  -----------------------------------------------  

Disse que os acordos ambientais e de tecnologia para a redução de dióxido de 

carbono e das alterações climáticas, são temas profundos, ao nível mundial e 

planetário. O programa comunitário tem como objetivo uma redução da produção de 

dióxido de carbono a nível mundial, por essa razão, os acordos ambientais são 

tão importantes na questão das alterações climáticas.  --------------------------  

Disse que a questão abordada pelo Vereador Ricardo em relação a Buarcos faz 

sentido, porque em Buarcos poderá não existir esse problema, no entanto, trata-

se de uma estratégia europeia comum, por essa razão, os programas comunitários 

vão nesse sentido. --------------------------------------------------------------  

O Vereador Miguel Babo interveio referindo que queria fazer um brevíssimo 

comentário sobre a questão ambiental do mundo. Não parece muito sensato, até 

porque se tiverem a discutir isso, terão uma discussão interminável. O Donald 

Trump, Presidente dos Estados Unidos, faz coisas como rasgar contratos 

ambientais. Portanto, parece-lhe uma justificação para o crime arquitetónico 

dizendo que é uma forma de reduzir o CO2. --------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------  

7 - VALA DE BUARCOS  

Em resposta à questão do Vereador Ricardo Silva, o Vereador Carlos Monteiro 

disse que em relação ao problema da Vala de Buarcos, existiu sempre uma opinião  

consensual quer do Partido Social Democrata, quer dos cidadãos, quer os 

buarcosenses, quer do Partido Socialista. A Vala de Buarcos era um problema 

turístico, visual e ambiental. Fez-se a abordagem da Vala de Buarcos em vários 

aspetos, primeiro perceber se conseguiam identificar todo o saneamento que 

corria para a vala. Depois de identificado e fechado, passaram para a fase 

seguinte de reparar a rotura da vala, por debaixo a água infiltrava-se. Tem 

funcionado bem e em termos ambientais, há maior segurança a norte da Vala, e 

passou a ter direito a Bandeira Azul. -------------------------------------------  

Disse que os estudos foram realizados pelo Técnicos do Departamento de Obras 

Municipais e validados pela Agência Portuguesa do Ambiente, a solução para a 

Vala de Buarcos estava encontrada. Estar novamente a falar sobre o tema é 

retroceder 20 anos, porque o assunto já era discutido no tempo do Eng.º Aguiar 

de Carvalho, no tempo do Doutor Pedro Santana Lopes e no tempo do Presidente 

Duarte Silva. -------------------------------------------------------------------  
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Disse que é possível haver uma ou duas mudanças de opinião mas, não podem mudar 

de opinião a meio do percurso, caso contrário, inviabilizam tudo. ---------------  

As candidaturas têm de ser validadas por vários órgãos, de um momento para o 

outro não podem fazer “tábua rasa”. ---------------------------------------------  

Referiu que o Partido Socialista foi sempre coerente, desde o 1.º mandato, em 

relação ao preço das águas. Felizmente conseguiram controlar o aumento que 

estava previsto. Os Vereadores de Oposição podem aceder aos cadernos de encargos 

à época e ver o que era previsível relativamente ao preço de água. --------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------  

8 - RUA MANUEL DE ARRIAGA - BUARCOS 

Em resposta à questão do Vereador Ricardo Silva sobre a inversão do sentido do 

trânsito na Rua Manuel de Arriaga em Buarcos, o Vereador Carlos Monteiro 

explicou que todos os projetos de requalificação de vias  são realizados de 

forma a ter sentido, numa direção ou noutra. ------------------------------------  

O traçado não pode condicioná-los, porque amanhã podem ter uma perspetiva  

diferente. O projeto da Rua dos Pescadores permite manter o sentido, mas também 

permite invertê-lo, caso seja necessário. Permite o presente e o futuro. Nesta 

fase mantem-se o sentido, mas também é possível alterá-lo, caso necessitem 

resolver o conflito de trânsito que existe na rotunda Poço da Vila. Quem vem da 

Rua dos Pescadores cruza com a Rua Manuel de Arriaga. Invertendo esse sentido de 

trânsito, e abrindo a faixa do meio da Avenida do Brasil, inverte-se esse ponto 

de conflito e resolve-se o assunto. É uma solução que está em aberto. A única 

preocupação que tiveram foi fazer um perfil para a Rua dos Pescadores que       

não condicionasse o sentido de trânsito.  ---------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------  

9 - TARIFÁRIO DE ÁGUA  

O Vereador Ricardo Silva referiu que tencionam discutir o ponto das Águas mais 

em pormenor e as obras que não foram feitas. ------------------------------------  

O Presidente respondeu que estavam a preparar o momento porque durante o último 

meio ano andaram a tentar chegar a um acordo. -----------------------------------  

Referiu que não há fatura, porque depois será justificado e se houver excessos, 

terão que haver ajustamentos. ---------------------------------------------------  

O Vereador Ricardo Silva solicitou que atempadamente o Presidente reunisse com 

eles, pois tem sugestões para fazer para o tarifário. ---------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------  
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INTERVENÇÃO DO VEREADOR MIGUEL BABO 

10 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS (ETAR) DE S. PEDRO  

O Vereador Miguel Babo interveio referindo que solicitou uma informação muito 

simples sobre a ETAR de São Pedro. ----------------------------------------------  

Referiu que a ETAR foi concebida para trabalhar com efluentes domésticos. A 

certa altura deu nota do contexto da ETAR, muito bem e fizeram muito bem. Havia 

a questão dos efluentes industriais, difíceis de controlar. Havia casos de  

industrias que mandavam os seus efluentes para o rio, causando um terrível 

impacto ambiental. A concessionária Águas da Figueira fez muito bem, bem como a 

Câmara Municipal. Resolveram pôr os efluentes industriais no saneamento 

doméstico e a ETAR de São Pedro passou a tratar esses efluentes industriais. 

Simplesmente estes efluentes industriais, mesmo depois de tratados, têm um peso 

na ETAR. Alertou que a ETAR estava à beira do colapso, estava a trabalhar no seu 

limite e questionou, estando a ETAR no seu limite, se existia algum projeto, 

para resolver o problema, quando se pretende atrair empresas de fora para ir 

para o mesmo local dos efluentes domésticos.  -----------------------------------  

Questionou se existia algum plano de fazer uma nova ETAR. O Presidente respondeu 

utilizando “non sense” “é uma coisa fantástica pois”, na sua resposta diz que 

dantes as empresas deitavam os efluentes para o rio, repetindo o que dissera. O 

problema foi resolvido, passaram a tratar os efluentes com o esforço das Águas 

da Figueira, foi a resposta do Presidente à sua pergunta pragmática. ------------  

A Vereador Ana Carvalho Oliveira, foi bem mais longe, respondeu-lhe que ele não 

sabia o que estava a dizer. As empresas tratam os efluentes, que é que isto tem 

a ver, por exemplo, com os efluentes domésticos, que é que nós precisamos disto 

para a ETAR´s, isto é um verdadeiro absurdo, vem com números, com coisas. No 

final da reunião pediu aos serviços da Câmara Municipal que perguntassem à 

concessionária qual era o volume para que tinha sido preparada a ETAR como 

estava a trabalhar e que tipo de efluentes recebia. Durante três semanas 

praticamente, contou 9 dias úteis, através do gabinete do senhor presidente, de 

repente, recebeu 4 dossiers cheios de documentos desde 1996. Simplesmente não 

estava a única coisa que ele tinha perguntado, sobre o volume com que hoje 

estava a trabalhar a ETAR, não interessava saber neste momento, até foi muito 

interessante e que os dossiers que esteve a ver, até tinham informação que foi 

útil.  Mas não perguntei nada daquilo, o que queria saber era qual era o volume 

que estava a trabalhar atualmente a concessionária. -----------------------------  
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Finalmente chegou uma carta da concessionária que já foi datada de 27 de Agosto, 

portanto, já tinha chegado há uns dias e que diz resumidamente que, 

inicialmente, a ETAR tinha sido mencionada para dez mil habitantes equivalentes 

que é a medida da capacidade das ETAR e que depois foram feitos melhoramentos 

que permitiu aumentar a capacidade da ETAR, e que hoje está a trabalhar com 

20000 habitantes equivalentes, dizendo numa frase que também não é explícita, 

mas que se perceba a ETAR de São Pedro, cumpre os imperativos legais e está 

habilitada para tratar os 20000 habitantes equivalentes que atualmente recebe, 

ou seja, está completamente no seu limite. Primeira prática de uma ETAR, até 

duvidava se não tem estado a trabalhar, para além da sua capacidade e basta uma 

descarga a mais de uma empresa e a ETAR deixa de funcionar convenientemente. ----  

Para escândalo da senhora vereadora constava do documento. Disse que 50% dos 

efluentes que a ETAR tem estado a tratar, são industriais. Referiu que a 

pergunta mantém-se estando a ETAR a trabalhar no seu limite, se ele fizer mais 

uma sanita do lado de São Pedro, já está a mais. A pergunta é simples, era só 

dizerem, vamos fazer uma ETAR, vamos estudar, vamos fazer o trabalho, mas isto 

urge por precisarmos de estar preparados para receber empresas e uma ETAR não se 

faz de um dia para o outro. Mas o que estava ali em causa foi a reação, a falta 

de respeito, e agora tem uma certa curiosidade para ver como é que se vai negar 

uma coisa que está ali escrita. Se for negada, terá que ser contrariada. Está 

com curiosidade para negar uma coisa que está ali escrita à vista de todos. 

Disse que foi uma coisa veemente, agressiva para consigo, super agressiva, ao 

expor que ele estava a dizer coisas que não sabia, que era um escândalo 

completo, que as indústrias tratavam os seus efluentes, estava cansado de saber, 

mas as industrias tratam os  seus efluentes, mas quando vai para a ETAR tem que 

ser tratada, porque não está, pronta para ir para a água e foi por isso mesmo 

que foram desviada para a ETAR DE S. Pedro. O importante já nem é a resposta, é 

a atitude, a falta de respeito com que tinham tratado um assunto que era simples 

de responder, “mas é mais fácil agressivamente dizer que nós não temos dados 

nenhuns, convencidos que nós nunca vamos ter estes dados”. ----------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------  

11 - REQUALIFICAÇÃO DO CABEDELO 

O Vereador Miguel Babo disse que fez a seguinte pergunta sobre o Cabedelo, 

“tendo sido o Plano de Ordenamento da Orla Costeira - POOC aprovada em 2017, 

tendo esta fase da obra do Cabedelo novos arruamentos e alteração da topografia, 
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com certeza, deve ter sido alterado o plano de praia, se houvesse algum ou feito 

um  plano de praia. Responderam, “o quê um plano de praia na 1ª fase, está 

gravado eu pedi a gravação.” ----------------------------------------------------  

Disse que deve estar na Ata, onde deve existir mais cuidado, porque realmente 

aquelas observações ficam fora da Ata. ------------------------------------------  

“E está aqui um documento da Agência Portuguesa do Ambiente - APA com a 

alteração do plano de praia pedido em 2018.” ------------------------------------  

Referiu: “Quer dizer, realmente nós devemos fazer, o senhor Presidente já nos 

deu aqui uma série de lições de moral, quando fazemos declarações para a Ata o 

senhor não discute as coisas, vai fazer declarações para a ATA de coisas que não 

estão discutidas, o que é que vale discutir coisas assim, mais vale fazermos 

declarações para a ATA e se calhar mais vale falarmos diretamente para aquela 

bancada para a bancada de jornalistas que é a única que o inspirou a falar, que 

não respeita democracia representativa, mas quer dizer, a falta de respeito com 

que são vistas e ditas as nossas coisas, com respostas que nem sequer são 

verdade, são incríveis, então mais vale falar diretamente para o jornalista, 

mandar um e-mail e receberem para a próxima vez na reunião de Câmara, reuniões 

para todos os jornalistas ouvirem, vale a pena reunir, porque a maioria não liga 

nenhuma ao que a gente diz e a prova de que tudo o que já têm decidido aprovar 

e, portanto, nós não estamos aqui a fazer nada, quer dizer, dizermos, falarmos 

ou não falarmos é igual e, portanto, que é que nós estamos aqui a fazer? só 

meter o voto para ver se alguém depois no final interpreta um voto, que não é 

igual por qualquer razão circunstancial, depois faz-se um escândalo que nós nem 

sequer vemos, que houve um que diz que se absteve e mesmo por favor, isto é uma 

falta de coerência, de ser a única coisa que acontece nas reuniões, fora das 

reuniões assistidas.” -----------------------------------------------------------  

Disse que portanto, ficavam duas notas e pedia que de uma próxima vez, enviassem 

via digital os processos, para ele consultar. Solicitou o envio via digital do 

projeto do Cabedelo, mas o Engenheiro Albuquerque, respondeu-lhe  que se tornava 

complexo. Entregaram-lhe quatro dossiês em papel, e a seguir se não fosse o 

Engenheiro Albuquerque, ter a simpatia de ter ido esclarecer algumas coisas, ele 

não tinha concluído praticamente nada. Referiu que precisa de consultar o 

projetos em sua casa,  não tem hipótese nenhuma de passar ali o dia, e pelos 

vistos quem passava o dia na Câmara nem conhecia os processos, não sabe que as 

árvores são cortados, quanto mais ele. Portanto, solicitava que na próxima vez 
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seja enviado por via digital. E outra pergunta que tem para fazer: Para a 

próxima vez, quando se pedir uma coisa em concreto, como é que está uma ETAR a 

trabalhar, neste momento, é escusado mandarem-lhe sete dossiers para ir à 

procura de um  papel que está no meio. Agradecia que não seja utilizada essa 

técnica de desinformação, porque eles tiveram a lealdade, quando foi ali 

questionado, se era respeitado o direito da oposição, eles tiveram a lealdade de 

votar a favor, de dizer que até agora, nunca houve problema nenhum quer dizer, 

eles não tinham razão nenhuma de queixa, mas agora já não pensa a mesma coisa. --  

O Presidente respondeu que estava a confundir, as posições com o acesso aos 

documentos, porque não faltou nenhum documento, inclusive tem a resposta das 

Águas da Figueira, que chegou há três dias. -------------------------------------  

O Vereador Miguel Babo respondeu que segundo a lei o pedido deve ser satisfeito 

dentro de 10 dias úteis.  -------------------------------------------------------  

O Presidente pediu para responder, porque o Vereador tinha a amabilidade de 

dizer que aquilo que ele dizia era praticamente inquestionável, é verdade e 

insufragável, mas ele não partilha desse estilo porque tem outro estilo mais 

dialogante. Para o Vereador, “a sua verdade é absoluta”, “pode continuar a 

manifestar-se um bocado”. O Presidente disse que estavam a dar-lhe razão, em 

relação à forma como filosoficamente pretende construir a verdade, dizer “eu sou 

a verdade”, “eu sou o caminho da verdade” e, portanto, “tudo o que o senhor 

disser, não é verdade”. É isso que o senhor está dizer. Em relação a esta 

questão da transparência, faz questão que tenham acesso a todos os documentos, 

tudo que estiver digitalizado por via de regra pode ser enviado. Os processos 

que o Vereador pediu não estavam digitalizados e, por isso é que não foram 

facultados por via digital, obviamente, se estivessem digitalizados, seriam 

enviados por esse meio. Dois apontamentos sobre a questão da ETAR de São Pedro.   

Disse que já foi suficientemente explicado, que estavam a fazer um esforço com  

as Águas da Figueira, aliás, porque o pedido de esclarecimento tem que ser feito 

às Águas da Figueira e obviamente, fizeram um protocolo e foram definidas na 

carta de missão com as Águas da Figueira e também assumiram em protocolo que 

deveria haver um reforço dessa ETAR, porque quiseram atempadamente que os 

efluentes da Administração do Porto da Figueira da Foz, fosse para a ETAR e não 

fosse lançado a céu aberto como estava a ser feito. Na sua opinião foi uma 

grande melhoria em termos de impacte ecológico, em termos ambiental, portanto, 

essas águas passaram a ser canalizadas para a ETAR. Obviamente que a ETAR depois 
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precisou dum acréscimo, porquanto parte dessas águas tinham gorduras e estão a 

ser tratados, portanto, houve, de facto, um esforço de investimento nesta ETAR 

de  São Pedro cerca de 500000 euros que foi partilhado pelos industriais para 

integral cumprimento das politicas ambientais a que estão obrigados e que a 

Câmara Municipal faz questão que eles cumpram assim como também fizeram questão 

de monitorizar e acompanhar parte dos efluentes que vinham da zona Parque 

industrial, e que não estavam, mas, todavia tem de passar pela ETAR quando e na 

certeza de que os efluentes tóxicos não estão a ser lançados para o rio, sem 

criar entropias também ao desenvolvimento económico, houve algumas empresas que 

não conseguiram garantir esses procedimentos, deixaram de lançar  os seus 

efluentes para a ETAR de São Pedro e, por aí e estão à procura de uma via 

alternativa. Parte desse problema vai ser mitigado com esta intervenção que 

vamos fazer agora na requalificação do parque industrial de São Pedro que temos 

em projeto cerca de 1 milhão de euros de investimento precisamente para fazer o 

tratamento das água dos efluentes do parque industrial, equiparados a 

domésticos, mas a equiparação é previamente feita a saída das empresas. A Câmara 

Municipal participa juntamente com a APA na monitorização, nomeadamente naquela 

última questão que a Estradas de Portugal, S.A., lançou hoje e que tiveram de 

fazer uma intervenção imediata, digamos que diz assim, está a preparar para 

20000 e está preparado para 10000 habitantes. Está a ser preparado mais um 

investimento de 500000 euros para garantir que nenhum efluente na zona 

envolvente é lançado no rio sem prévio tratamento, portanto, elas já têm 

requalificações e reforço que permitam fazer esta política de tratamento de 

água, portanto, neste momento, satisfaz as necessidades, sem embargo agora num 

futuro próximo e dependerá muito dos investimentos que lá sejam feitos e se os 

investimentos tiverem carga poluente nomeadamente ao nível das águas. Ela terá 

que ser das águas residuais terá que ser equacionado, portanto, isto depende do 

investimento que venha a acontecer com a ampliação do Parque industrial, sendo 

que, para já, estamos a monitorizar e estamos muito satisfeitos por poder fazer 

isto, estar a monitorizar todas as empresas e garantir que todas as águas 

residuais que são lançadas na zona de São Pedro, têm a qualidade adequada e é 

essa a garantia da concessionária. Em relação ao POOC sempre disseram que 

estavam a trabalhar. ------------------------------------------------------------  

O Vereador Miguel Babo respondeu que ainda bem que haviam testemunhas que 

atestam o jogo de non sense, o senhor conta a história novamente. Acabamos todos 
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de dizer que ainda bem que vai para os efluentes domésticos e são tratados. 

Apenas alertou que a ETAR estava no seu limite e qual seria a resposta. O facto 

de que foi feito um esforço, já sabem disso.  -----------------------------------  

O Presidente faz uma tentativa, ao seu estilo, de os cansar até ao ponto de 

terem medo de falar sobre o assunto, porque iremos ouvir outra vez a mesma coisa 

que não tem nada a ver com a sua questão. Finalmente, colocou a hipótese de 

virem mais empresas, e da necessidade de acudir a esse problema. Essa foi a 

única pergunta que ele tinha feito, como estavam a pensar acudir a este 

problema, mas, de facto, ninguém respondeu à sua pergunta até agora. ------------  

Até diz que vai ser redimensionada para 10 mil e foi investido 500.000 euros, a 

dizer é que a ETAR está no limite, o que está ali dito, está no limite, mas a 

solução para esse limite nunca foi respondida durante este tempo todo.  ---------  

Disse que era claro, “mas ficou com esta veemência”, porque percebe e tem muito 

mais experiência que ele nestes assuntos, “é um diplomata e usa essa técnica 

para desviar as atenções” “fala, fala, fala e hoje nós estamos cansados com 

isso, mas não é pelo conteúdo, não disse mal, mas a questão é que não tinha nada 

a ver com este assunto” Na última reunião fizeram o mesmo nunca responderam. 

Podiam responder dizendo que havia uma tentativa de fazer um by pass, e um 

estudo piloto, e para quando estava previsto o estudo, e acabava a discussão, 

mas como não querem dizer, não se querem comprometer, estão com aquela conversa 

toda e começam a questionar se estão a falar português.  ------------------------  

O Presidente respondeu que já tinha dado resposta ao assunto e porventura o 

Senhor Vereador não a registou, tendo o Vereador respondido que o Presidente 

ainda não tinha dado resposta à sua pergunta. -----------------------------------  

Em resposta ao Senhor Vereador Miguel Babo, o Presidente anunciou o seguinte: 

“colocação de uma ETAR a pôr em concurso para tratamento das Águas e Resíduos do 

Parque industrial em projeto para candidatarmos agora no âmbito do COMPETE.” ----  

Portanto haverá um investimento na ETAR, no Parque industrial de São Pedro, que 

será inscrito tão cedo quanto possível. O projeto está em parte a ser 

finalizado. Foram encomendadas as especialidades que pedimos à agência de gestão 

do COMPETE para abrir assim que tenha os pressupostos. --------------------------  

Uma vez que tem este ofício e a ampliação da Portaria, conforme já tinha 

referido. Para além disso, existe um sinal de 500000 euros de investimento ou 

seja, o reforço já obriga a uma ETAR, já não é ETAR original, já é uma ETAR 

requalificada que está a trabalhar com mais capacidade de tratamento de águas 
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residuais. ----------------------------------------------------------------------  

Para concluir, como já tinha dito, a sua resposta foi bem clara, a ampliação e o 

tratamento da ETAR, será feita em função da carga de águas residuais que 

possamos ter em função dos investimentos que venham a ser efetuados, portanto, 

acha que respondeu, mas o Vereador insistia, como sempre, que não tinha 

respondido à questão. -----------------------------------------------------------  

A ETAR está a trabalhar no limite, a nível compatível, que não haveria por ora 

que fazer mais qualquer tipo de intervenção.  Portanto, está satisfatório, 

conforme as mostragens e ficava muito satisfeito de não haver nenhumas águas 

residuais, daquela área que sejam lançadas ao rio sem tratamento que, ao 

contrário do que havia quando iniciaram aquele processo. ------------------------  

A Vereadora Ana Carvalho Oliveira disse que o e-mail comprovava exatamente os 

investimentos na ETAR. Ela começou com 10000 metros cúbicos de habitantes 

equivalentes, e hoje está com 20000, ou seja, tem uma capacidade para tratar 

20000. Foi feito um investimento que neste momento, já vai bem perto de 500000 

euros, que está no e-mail que o Vereador recebeu. Disse que ele como Vereador 

podia ter perguntado diretamente às Águas da Figueira. Pede à Câmara Municipal 

para perguntar às Águas da Figueira, mas tem toda a legitimidade como vereador 

de colocar diretamente a questão. -----------------------------------------------   

Referiu que o e-mail estava bem explícito, de que houve um investimento até pago 

pelas indústrias, porque as autarquias não têm nenhuma obrigação, e ela reitera 

exatamente aquilo que disse na última reunião, o tratamento dos efluentes 

industriais são obrigação dos poluidores, aplicando-se o princípio do poluidor 

pagador. A indústria tem que tratar o seu efluente industrial, equipará-lo a 

doméstico e só aí é que pode ser enviado para uma ETAR municipal. Disse que esse  

princípio aplicava-se a nível nacional e será o princípio a seguir na ampliação 

do Parque industrial onde estão previstos 1,3 milhões só para tratar os esgotos 

e as infraestruturas relacionadas com o tratamento de efluentes, obviamente 

estava prevista uma maior carga. ------------------------------------------------  

Disse não concordar que a ETAR esteja no limite, porque tem sido melhorada para 

cumprir e, por isso é que vai recebendo cada vez mais efluentes, porque vão 

melhorando a sua capacidade e vão investindo em novos equipamentos, tem sido 

esse o princípio.  --------------------------------------------------------------  

Relativamente ao POOC explicou que não mentiu, não havia nenhuma alteração do 

POOC. Disse que o Vereador Miguel Babo não sabe interpretar. Há uma proposta de 
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alteração ao POOC, nem sequer esteve em discussão pública e não foi publicado. --   

Explicou que a obra pode perfeitamente ser feita e, por isso é que estava a ser 

também alterado o plano e que a APA estava completamente dentro do assunto. 

Detalhes como a questão das construção dos edifícios novos era o problema que 

estava no anterior plano de praia e que agora será alterado.  -------------------  

Nunca disse que o Plano ia ser alterado, disse que estava em proposta e que não 

tinha havido sequer discussão pública, porque o Vereador acusou como é que foi 

alterado um plano sem discussão pública, mas não é uma alteração, é uma proposta 

de alteração, como há muitas propostas de alteração de planos. A Câmara tem a 

aprovação da APA porque cumpre toda a legislação aplicável, nomeadamente que com 

o POOC. Toda a candidatura do que vai ser construída agora, cumpre. No futuro 

têm outros planos para o local, de reabilitação do parque de campismo, etc. mas 

existe a necessidade de clarificar. ---------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------  

12 - - ANEL DAS ARTES 

O Vereador Ricardo Silva deu nota de que, segundo a Comunicação Social, de 

finais de fevereiro de 2017, o Anel das Artes englobaria uma área de dois mil 

metros quadrados, cujo orçamento rondaria o milhão de euros. Sendo uma estrutura 

com formato redondo, destinada a acolher eventos e que vai ficar parcialmente 

descoberta. Pelo que conclui que será um novo Touril, em ponto pequeno, mas sem 

touradas. -----------------------------------------------------------------------  

Salientou que, em reunião de Câmara Municipal, de 28 de maio de 2018, questionou 

o Presidente, se o Anel das Artes era para avançar, que respondeu que daria nota 

disso oportunamente, quando o projeto estivesse concluído. Perante essa posição, 

alertou, nessa reunião, que o projeto, antes de avançar, devia ser amplamente 

discutido pelas forças vivas da cidade, como qualquer intervenção a ser 

realizada pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------  

Realçou que, numa entrevista, em abril de 2015, a Vereadora Ana Carvalho 

Oliveira deixou cair que a 2ª fase da Beneficiação do Areal da Praia ficaria 

para uma próxima e eventual oportunidade, uma etapa que incluía o Anel das 

Artes, constituída por um anfiteatro redondo e uma piscina. Mas porque o Touril 

ficava muito próximo, apesar de ser privado, podia ter uma utilização mais 

pública, não fazia sentido avançar com o Anel das Artes. ------------------------  

Questionou, afinal, em que é que se ficava, adiantando que partilhava, tal como 

os restantes elementos do PSD – Partido Social Democrata, da opinião da 
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Vereadora Ana Carvalho Oliveira, de que aquele projeto seria mais um 

esbanjamento de recursos públicos. ----------------------------------------------  

Desta forma, vem requerer o estudo de viabilidade económica do projeto do Anel 

das Artes, para saber qual a sua função e utilidade ao longo do ano. ------------  

O Presidente salientou que havia ali uma ligeira confusão, e explicou que o Anel 

das Artes, anteriormente, tinha uma configuração completamente diferente, 

aquando do Concurso de Ideias. Presentemente, denomina-se Anel das Artes ou 

Centro Multiusos e vai ter outra configuração, porque aquele espaço, por 

natureza, capta uma série de eventos, e justifica-se, por possuir um nível de 

utilização surpreendente, superior a 50%, ao ano. -------------------------------  

Salientou que, entretanto, será apresentado um projeto, em alternativa àquele 

espaço, mas que não tenha um impacto agressivo à vista e à paisagem tal como o 

que lá está agora. --------------------------------------------------------------  

Acrescentou que o projeto há muito tempo está pré-anunciado, e logo que possível 

vai ser feita a devida apresentação, que julga estar na fase final, mas espera 

que entendam que aquele não é mais do que um aproveitamento de um espaço, para 

dar continuidade ao que já lá se concretizava. ----------------------------------  

Concordou que o projeto inicial era diferente, mas que não fazia sentido, pela 

sua configuração, realmente semelhante à do Touril. -----------------------------  

O Vereador Ricardo Silva realçou que isso não implicava que não lhe fossem 

entregues os elementos solicitados. ---------------------------------------------  

O Presidente informou que o projeto ainda estava em fase de decisão, e logo que 

estivesse pronto, iria ser apresentado a todos, em reunião de Câmara Municipal. -  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------  

INTERVENÇÃO DO VEREADOR MIGUEL PEREIRA 

13 - - OBRAS NA CIDADE 

O Vereador Miguel Pereira referiu que, depois de estar a ouvir atentamente, 

constata que, finalmente, o PSD resolve assumir, politicamente, a sua expressão 

e vontade de, pura e simplesmente, ser contra as obras no seu todo e de forma 

absolutamente natural. ----------------------------------------------------------  

Realçou, ainda, que os louva por o efetuarem daquela forma, porque muitas vezes 

arranjam-se subterfúgios ambientais ou outros. Assim, dá-lhes os parabéns, por 

terem uma opinião diferente, e de serem, nitidamente, contra a questão das 

obras. --------------------------------------------------------------------------  

Relembrou quando, há 50 ou 60 anos atrás, em toda aquela zona de Buarcos, os 
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“Buarqueiros” residentes e assumidos como nados daquela terra, tiveram a coragem 

de começar a imaginar a sua Vila, que para além de ter a proximidade do mar, 

podia ter espaços verdes e também passeios. Ou seja, tendo como princípio 

progredir, e deixar para as próximas gerações algo melhor do que aquilo que se 

herda, mesmo tendo em consideração as dificuldades existentes. ------------------  

Relatou o seu caso particular, de quando construiu a sua habitação, um projeto 

que passou na Câmara Municipal e, aparentemente, estava tudo correto, contudo, 

quando começou a construir, começaram os problemas, que não constavam na altura 

no projeto, mas tiveram que ser resolvidos. Por isso, julga que essa é uma 

questão natural, que advém do decorrer do trabalho normal. ----------------------  

Desta forma, acha que se deve assumir as polémicas, tendo em conta este 

princípio, que é o de dar ao Concelho um futuro melhor, não só em Buarcos e São 

Julião, mas em termos da população da Figueira da Foz, dotando-a de melhores 

infraestruturas, e relembrou o anúncio da Lego, que prometia fazer casas para 

depois as destruir. -------------------------------------------------------------  

Recordou que anteriores Vereadores do PSD da Figueira da Foz, também pensaram em 

projetos, noutros mandatos, e, apesar de terem opiniões diferentes, respeita-as, 

mas espera que respeitem também a opinião coletiva, que têm uma base histórica, 

um procedimento administrativo e as respetivas votações. Assim, não tem intenção 

de se agarrar a pormenores. -----------------------------------------------------  

O Vereador Ricardo Silva proferiu que a intervenção do Vereador Miguel Pereira 

não faz qualquer sentido, principalmente, porque nem sequer é conhecedor 

profundo da Figueira da Foz, porque não viveu cá, nem conhece todos os projetos 

idealizados para a marginal. ----------------------------------------------------  

O Presidente realçou que devia existir ali algum método interventivo, contudo, 

julga que as declarações do Vereador Miguel Pereira não suscitaram nada de 

especial, que mereça alguma réplica. --------------------------------------------  

O Vereador Carlos Tenreiro referiu que não se ia cingir às declarações 

proferidas pelo Vereador Miguel Pereira, a quem respeita, assim como, aos 

restantes Vereadores, inclusive a Vereadora Ana Carvalho Oliveira que esteve um 

pouco mais nervosa, pois entendem que estas situações advêm do trabalho. 

Obviamente que sabem que os Vereadores do PS – Partido Socialista têm orgulho 

naquilo que fazem e que se esforçam para fazer o melhor, contudo, também têm que 

perceber que, quem está do outro lado, também tem na sua competência tentar 

perceber o que está a ser feito, e quando, publicamente, se denotam situações de 
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vacilação ou de não saberem bem o que estão a fazer, têm de perder ali algum 

tempo para serem esclarecidos, mas não os devem levar a mal por isso. -----------  

Frisou que ninguém está contra as obras, mas sim contra o esbanjamento de 

dinheiro e contra a incidência de obras em zonas que entendem que estão mais bem 

servidas do que outras, da Cidade e do Concelho. --------------------------------  

Desta forma, pediu que não deturpem a mensagem, porque o que entendem é que o 

dinheiro está a ser mal gasto. Obviamente que gostariam que se fizesse obra em 

todo o lado, mas, neste momento, consideram que há zonas mais carenciadas. ------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------  

O Presidente deu início ao período da ordem do dia, em cumprimento do artigo 

53.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------  

ORDEM DO DIA 

1 - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

1.1 - GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA 

1.1.1 - DESPACHO N.º 28-PR/2018, DE 06 DE AGOSTO – LUTO MUNICIPAL 

PELO FALECIMENTO DO PROFESSOR ADELINO PEDROSA VERÍSSIMO – 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO 

Pelo Gabinete de Apoio à Presidência foi presente o Despacho n.º 28-PR/2018, de 

06 de agosto, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------  

“De acordo com as competências que me são atribuídas no n.º 3 do artigo 35.º do 

anexo 1 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, determino o Luto Municipal, por 1 (um) 

dia, a cumprir hoje, dia 6 de agosto, procedendo à colocação da bandeira do 

Município a meia haste nos edifícios municipais, como forma de expressão de 

pesar pelo falecimento do Senhor Professor Adelino Pedrosa Veríssimo, antigo 

Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz. ------------------------------  

As cerimónias fúnebres realizar-se-ão hoje, dia 6 de agosto, pelas 17h00, na 

Igreja do Paião, seguindo o corpo para o cemitério local. -----------------------  

O presente despacho deve ser ratificado na próxima Reunião de Câmara.” ----------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho PR n.º 

28/2018, datado de 06 de agosto de 2018, através do qual o Presidente que 

decretou um dia de Luto Municipal, como forma de expressão de pesar pelo 

falecimento do Senhor Professor Adelino Pedrosa Veríssimo, antigo Presidente da 

Câmara Municipal da Figueira da Foz. --------------------------------------------  

1.1.2 - VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO PROFESSOR ADELINO PEDROSA 

VERÍSSIMO  
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O Presidente propôs um Voto de Pesar pelo falecimento do Professor Adelino 

Pedrosa Veríssimo, que a seguir se transcreve: ----------------------------------  

“Foi com grande consternação que recebi a notícia do falecimento do Senhor 

Professor Adelino Pedrosa Veríssimo, no passado dia 5 de agosto, com 102 anos de 

idade. --------------------------------------------------------------------------  

Adelino Pedrosa Veríssimo nasceu a 4 de setembro de 1915 na freguesia do Paião, 

local onde residia. Frequentou o seminário até ao 6.º ano dos liceus. Após 

concluir os estudos do Ensino Secundário como trabalhador estudante, frequentou 

a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde se licenciou em Filologia 

Clássica em 1945. Em 1946 concluiu o Curso de Ciências Pedagógicas enquanto 

lecionava no Colégio de Peso da Régua. Fez estágio Pedagógico no então Liceu 

Normal de D. João III em Coimbra, de 1947 a 1949. Ingressou depois no ensino 

oficial, como professor agregado, e de 1949 a 1961 exerceu a atividade letiva no 

Liceu Municipal da Figueira da Foz e no Seminário da Imaculada Conceição. -------  

De 1961 a 1978 esteve em Toulouse como professor de Língua, Literatura e 

Civilização Portuguesa na Faculdade de Letras daquela Universidade Francesa, 

tendo sido no cumprimento destas funções, interlocutor junto do Instituto de 

Alta Cultura, contribuindo decisivamente para a criação do ensino de Português 

nos liceus franceses. -----------------------------------------------------------  

Das suas intervenções, destacam-se as proferidas em Toulouse e em Coimbra na 

área da Língua Portuguesa e da importância do ensino pelos métodos áudio-visual 

e áudio-oral. Colaborou ainda com a imprensa local onde manteve uma coluna 

semanal durante três anos no jornal “A Voz da Figueira”, intitulada Crónicas de 

Bem Falar e Bem Escrever. -------------------------------------------------------  

Homem de bem, de grande generosidade e amigo da sua terra, foi figura influente 

na comunidade na qual era um cidadão muitíssimo estimado. Dedicou empenhamento 

parte da sua vida ao serviço público e à Figueira da Foz, exercendo com coragem 

e determinação, mas de espírito aberto e tolerante, os cargos de Vereador da 

Câmara Municipal da Figueira da Foz, com o pelouro da cultura e de Presidente da 

Câmara Municipal, de 1958 e 1960, granjeando por isso, junto de quem com ele 

privou, mas também junto dos Figueirenses em geral, enorme respeito, estima e 

admiração. ----------------------------------------------------------------------  

O seu trabalho e mérito foram reconhecidos publicamente pela Câmara Municipal, 

no final do ano 2000, ao atribuir ao Professor Adelino Pedrosa Veríssimo, a 

Medalha de Ouro da Cidade, como forma de o distinguir e prestar público apreço 
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pelo valor das suas realizações. ------------------------------------------------  

É, pois, com grande sentimento de perda que se propõe um voto de pesar pelo 

falecimento do Senhor Professor Adelino Pedrosa Veríssimo, pelo seu percurso e 

exemplo de vida, guardando um minuto de silêncio em sua memória, apresentando as 

mais sentidas condolências à sua família, transmitindo o teor deste “Voto de 

Pesar”. -------------------------------------------------------------------------  

O Vereador Carlos Tenreiro salientou que, obviamente, se associam em conjunto a 

este Voto de Pesar, mas pedia e julga que era prática anterior, suscitada até 

pelo Presidente que, quando se tratasse de pessoas com grande iminência e 

representatividade para o Concelho ou para o País, que contactem a Oposição, 

para que a proposta de Luto Municipal fosse apresentada por todos, parecendo-lhe 

que aquela proposta, ao vir daquela forma, separada na agenda, apresentada 

apenas pelo Executivo, e gostaria que também estivessem representados. ----------  

Realçou que, com certeza, se fosse ao contrário, se a Oposição apresentasse uma 

proposta idêntica, o Executivo também gostaria de se associar. Assim, para ir 

afinando esta relação entre o Executivo e a Oposição, pedia que, para a próxima, 

os consultassem, pois sempre estiveram abertos e recetivos, em relação a estas 

questões. -----------------------------------------------------------------------  

O Presidente proferiu que, quando o faz, pressupõe que é em nome de toda a 

Câmara Municipal, mas entende o sentido e acolhe a sugestão. --------------------  

Justificou que talvez aquele procedimento não tenha acontecido, por o Chefe de 

Gabinete estar de férias, porque normalmente é ele que o costuma fazer. ---------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Voto de 

Pesar pelo falecimento do Senhor Professor Adelino Pedrosa Veríssimo, pela sua 

dedicação e empenhamento ao serviço público e à Figueira da Foz, exercendo com 

coragem e determinação, mas de espírito aberto e tolerante, os cargos de 

Vereador, com o pelouro da cultura e de Presidente da Câmara Municipal da 

Figueira da Foz e expressar condolências à família enlutada. --------------------  

Deliberação aprovada em minuta. -------------------------------------------------  

1.1.3 - VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE ROSA MANO  

O Presidente propôs um Voto de Pesar pelo falecimento da funcionaria da Junta de 

Freguesia de Buarcos e São Julião, Rosa Abreu Mano, que a seguir se transcreve: -  

“Foi com profundo pesar e grande tristeza que tomámos conhecimento do 

falecimento de Rosa Maria Abreu Mano, no passado dia 12 de agosto, com 61 anos 

de idade. -----------------------------------------------------------------------  
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Funcionária da Junta de Freguesia de Buarcos e São Julião, foi uma incansável 

lutadora pela promoção e desenvolvimento de Buarcos, desempenhando com grande 

profissionalismo um papel fundamental na criação e organização de eventos de 

referência realizados na Freguesia, designadamente, a Feira Medieval, o Festival 

Pirata, a Feira de Velharias e o Festival de Folclore de Buarcos. ---------------  

Pessoa dedicada e de bom trato, Rosa Mano envolveu-se desde muito cedo na vida 

associativa, cultural e social da sua Freguesia. Revelando sempre uma visão 

criativa e moderna, desempenhou funções de uma forma muito ativa e empenhada em 

várias instituições de Buarcos, destacando-se no Grupo Caras Direitas, no Rancho 

das Cantarinhas, no Grupo Instrução e Sport ou na organização das Festas de 

Nossa Senhora da Encarnação, enaltecendo sempre a identidade buarcosense e 

preservando as suas tradições, ganhando a simpatia e admiração da comunidade. ---  

É, pois, com grande sentimento de perda que se propõe um voto de pesar pelo 

falecimento de Rosa Maria Abreu Mano, pelo seu percurso e exemplo de vida, 

guardando um minuto de silêncio em sua memória e apresentando as mais sentidas 

condolências à sua família, transmitindo o teor deste “Voto de Pesar”. ----------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Voto de 

Pesar pelo falecimento de Rosa Maria Abreu Mano, pela sua dedicação e 

empenhamento na promoção e desenvolvimento de Buarcos, desempenhando com grande 

profissionalismo um papel fundamental na criação e organização de eventos de 

referência realizados na Freguesia, designadamente, a Feira Medieval, o Festival 

Pirata, a Feira de Velharias e o Festival de Folclore de Buarcos e expressar 

condolências à família enlutada. ------------------------------------------------  

Deliberação aprovada em minuta. -------------------------------------------------  

2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

2.1 - DIVISÃO DE FINANÇAS E PATRIMÓNIO 

2.1.3 - SUBUNIDADE ORGÂNICA DA TESOURARIA 

2.1.3.1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

Foi presente o resumo Diário da Tesouraria do dia 29 de agosto de 2018, 

verificando-se que apresenta um saldo disponível de 12.255.962,68 € (doze 

milhões duzentos e cinquenta e cinco mil novecentos e sessenta e dois euros e 

sessenta e oito cêntimos). ------------------------------------------------------  

2.1.5 - SUBUNIDADE ORGÂNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

2.1.5.1 – PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE BICICLETAS PARTILHADAS 
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NA CIDADE DA FIGUEIRA DA FOZ, COMPREENDENDO, O FORNECIMENTO 

DE EQUIPAMENTO E DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO E A 

CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO N.º 2/2018 

Pela Subunidade Orgânica de Contratação Pública, foi presente o processo 

mencionado em epígrafe, dando conhecimento que na sequência da abertura de 

concurso público para Fornecimento, Instalação e Concessão de Exploração do 

Sistema de Bicicletas Partilhadas na cidade da Figueira da Foz, o júri do 

procedimento propõe que a Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é 

conferida, adjudique à empresa Bewegen Technologies Inc., pelo valor global de 

214.510,08 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------  

O Presidente, remeteu o relatório final para decisão da Câmara Municipal. -------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o relatório final e 

adjudicar à empresa Bewegen Technologies Inc., o Fornecimento, Instalação e 

Concessão de Exploração do Sistema de Bicicletas Partilhadas na cidade da 

Figueira da Foz, pelo valor de 214.510,08 € (duzentos e catorze mil quinhentos e 

dez euros e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, caso o mesmo 

seja aplicável ou venha a ser aplicável. ----------------------------------------  

Deliberação aprovada em minuta. -------------------------------------------------  

2.1.5 - SUBUNIDADE ORGÂNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

2.1.5.2 - LISTA DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS AO ABRIGO DA 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA FAVORÁVEL EMITIDA PELA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL 

Foi presente a informação registada no MyDoc, sob o n.º 12094, datada de 22 de 

agosto de 2018, da Subunidade Orgânica de Contratação Pública, a submeter para 

conhecimento a lista dos contratos celebrados ao abrigo da autorização prévia 

genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais, concedida pela 

Assembleia Municipal, por deliberação de 20 de dezembro de 2017, que aqui se dá 

por integralmente reproduzida, constituindo o anexo número um à presente ata. ---  

O Presidente, por despacho exarado em 27 de agosto de 2018, remeteu o processo à 

reunião de Câmara Municipal. ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento da lista dos contratos celebrados, ao 

abrigo da autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos 

plurianuais, concedida pela Assembleia Municipal, por deliberação de 20 de 

dezembro de 2017, documento que constitui o anexo número um à presente ata, e 

submeter a mesma à Assembleia Municipal para conhecimento. ----------------------  
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2.2 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E RECURSOS HUMANOS 

2.2.1 - SUBUNIDADE ORGÂNICA DE RECURSOS HUMANOS 

2.2.1.1 - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA DOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DA 

FIGUEIRA DA FOZ  

Pela Subunidade Orgânica de Recursos Humanos, foi presente uma proposta, dando 

nota de que, a Estrutura Orgânica dos Serviços do Município foi aprovada na 

sessão da Assembleia Municipal realizada em 30 de dezembro de 2013, sob proposta 

da Câmara Municipal, aprovada em reunião do dia 19 do mesmo mês e publicada no 

Diário da República 2.ª série – N.º 7 – em 10 de janeiro de 2014; ---------------  

A alteração aprovada pela Assembleia Municipal na sessão de 27 de abril de 2018, 

sob proposta da Câmara Municipal na sua reunião de 19 de abril de 2018, prevê a 

criação de um Gabinete de Auditoria e alterou o número máximo total de 

subunidades, que passou a ser de vinte e uma Subunidades Orgânicas; -------------  

A alteração aprovada pela Assembleia Municipal na sessão de 29 de junho de 2018, 

sob proposta da Câmara Municipal na sua reunião de 18 de junho de 2018, procedeu 

à criação de sete unidades orgânicas flexíveis – Serviços, a ocupar por cargos 

de direção intermédia de 3.º grau; ----------------------------------------------  

Os serviços informam ainda que é revogado o artigo, relativo à Subunidade 

Orgânica de Parque de Campismo e Gestão de Equipamentos Municipais (SPCGEM). ----  

O organograma que representa a estrutura dos serviços da Câmara Municipal da 

Figueira da Foz, documento que aqui se dá por integralmente reproduzido, 

constituindo o anexo número dois à presente ata, bem como a presente alteração 

da Estrutura Orgânica, entram em vigor após a publicação no Diário da República. 

Assim, nos termos e para os efeitos previstos na alínea a), do artigo 7.º do 

Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, propõe-se à Câmara Municipal da 

Figueira da Foz a aprovação da presente proposta de alteração da estrutura 

orgânica, que consiste na criação de unidades orgânicas flexíveis e das 

atribuições e competências previstas, dentro dos limites fixados pela Assembleia 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------  

O Presidente, por despacho exarado em 24 de agosto de 2018, remeteu o processo à 

reunião de Câmara Municipal. ----------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos termos da alínea a), 

do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, a alteração da 

estrutura orgânica, que alterou o número máximo total de subunidades, que passou 

a ser de vinte e uma Subunidades Orgânicas e ainda criação de sete unidades 
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orgânicas flexíveis – Serviços, a ocupar por cargos de direção intermédia de 3.º 

grau, de acordo com o documento que constitui o anexo número dois à presente 

ata. ----------------------------------------------------------------------------  

Deliberação aprovada em minuta. -------------------------------------------------  

3 - DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE 

3.1 - DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS MUNICIPAIS 

3.1.1 - SUBUNIDADE ORGÂNICA DE ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS 

3.1.1.1 – JUNTA DE FREGUESIA DE MAIORCA – APOIO PARA REALIZAÇÃO DE 

OBRAS 

O Presidente propôs a retirada do ponto para ser presente numa próxima reunião 

pública. ------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a retirada da ordem de 

trabalhos do ponto referente ao apoio para realização de obras a conceder à 

Junta de Freguesia de Maiorca, para ser presente numa próxima reunião pública. --  

4 –  DIVISÃO DE URBANISMO 

4.5 - SUBUNIDADE ORGÂNICA DE REABILITAÇÃO URBANA 

4.5.1 - PROCESSO N.º 05 – 2/2017– BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE 

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, S.A. – FREGUESIA DE BUARCOS E 

S. JULIÃO – RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE POSTO DE 

ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS  

Pela Subunidade Orgânica de Reabilitação Urbana, foi presente a informação 

registada com o n.º 12175, de 24 de agosto de 2018, referente ao assunto 

supracitado, acompanhada da proposta cujo teor se transcreve: -------------------  

“Através do processo n.º 05/2017/2, a BP Portugal – Comércio de Combustíveis e 

Lubrificantes, S.A., vem requerer nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 5.º 

do decreto-lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, com as alterações introduzidas e 

na republicação dada pelo decreto-lei n.º 217/2012, de 9 de outubro, que lhe 

seja concedida a Renovação do Alvará de Exploração n.º 4/07, cuja validade 

terminou a 17/12/2017, do seu posto de abastecimento de combustíveis líquidos 

destinado a venda ao público. ---------------------------------------------------  

Em reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada a 07/05/2018, foi deliberado 

aprovar a renovação da licença de exploração, por mais um ano, salientando-se 

que operará efeitos apenas até 17/12/2018 nos termos da legislação aplicável, 

pelo que a renovação em curso caducará, reforça-se, a 17/12/2018, atendendo que 

o alvará de exploração, ao ser renovado, terá de ter sempre continuidade, pois 
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trata-se de uma renovação e não de emissão de um alvará. ------------------------  

Tendo em consideração a informação da Divisão Jurídica e Contenciosa, com data 

de 14/08/2018, relativamente ao acordo entre o Município da Figueira da Foz e a 

BP, datado de 20/11/2007 relativo à licença de exploração de um posto de 

combustível e o despacho da Sra. Vereadora da Divisão de Urbanismo de 

23/08/2018, propõem os serviços que para efeitos do cumprimento do Decreto-Lei 

n.º 267/2002, de 26 de novembro, com as alterações introduzidas e na 

republicação dada pelo Decreto-Lei n.º 217/2012, de 9 de outubro, a renovação do 

Alvará de Exploração n.º 4/07, cuja validade terminou a 17/12/2017, seja por 1 

ano e que operará efeitos apenas até 17/12/2018, em conformidade com a 

deliberação da Câmara Municipal. ------------------------------------------------  

Nos termos, atendendo a que a validade da Renovação do Alvará de Exploração 

operará efeitos apenas até 17/12/2018 e em conformidade com informação da Chefe 

da Divisão de Urbanismo e Despacho da Vereadora do Pelouro de 24/08/2018, deverá 

o processo ser agendado para deliberação de Câmara com vista a conceder a 

licença de exploração por mais 1 ano, que produzirá efeitos a partir de 

17/12/2018 até 17/12/2019, uma vez que poderá existir ou não impedimento 

urbanístico à manutenção do posto de abastecimento para além dessa data, tenho 

em consideração o Acordo celebrado entre o Município e a BP, face também à 

eventual dificuldade em concretizar-se a mudança de local do posto no mais breve 

espaço de tempo possível.” ------------------------------------------------------  

O Presidente, em 27 de agosto de 2018, submeteu a proposta à reunião de Câmara 

Municipal para decisão. ---------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com cinco votos a favor do Presidente 

e dos Vereadores Carlos Monteiro, Ana Carvalho Oliveira, Nuno Gonçalves e Miguel 

Pereira e três abstenções dos Vereadores do Partido Social Democrata, Carlos 

Tenreiro, Miguel Babo e Ricardo Silva, e de acordo com a informação dos 

serviços, aprovar a renovação da licença de exploração, por mais um ano, com 

efeitos a partir de 17/12/2018 até 17/12/2019, do posto de abastecimento de 

combustíveis líquidos destinados a venda ao público, da empresa BP Portugal – 

Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, S.A., sita à entrada da cidade da 

Figueira da Foz entre a Avenida Saraiva de Carvalho e as Ruas Afonso de 

Albuquerque e Manuel Fernandes Thomaz, freguesia de Buarcos e São Julião. -------  

Deliberação aprovada em minuta. -------------------------------------------------  

6 - DIVISÃO DE CULTURA 
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6.1 - CULTURA 

6.1.1 - ACORDO DE PARCERIA QUE PREVÊ O APOIO ANUAL PARA AS 40.ª E 

41.ª EDIÇÕES DO CITEMOR – EXTENSÃO NA FIGUEIRA DA FOZ, NO 

BIÉNIO DE 2018/2019 – APOIOS FINANCEIRO E LOGÍSTICO  

Pela Divisão de Cultura foi presente um Acordo de Parceria entre o Município da 

Figueira da Foz e o Citemor, que prevê apoio anual para as 40.ª e 41.ª Edições 

do Citemor – Extensão na Figueira da Foz, no Biénio de 2018/2019, documento que 

aqui se dá por integralmente reproduzido, constituindo o anexo número três à 

presente ata. -------------------------------------------------------------------  

As ações previstas no presente Acordo, traduzem-se na criação e apresentação de 

peças de teatro e concertos, divulgando assim a cidade da Figueira da Foz. Tem 

uma perspetiva transversal de todas as artes, produzindo e acolhendo na sua 

programação teatro, dança, música, cinema, e vídeo. -----------------------------  

O município, em contrapartida, compromete-se a atribuir o seguinte apoio: -------  

- Apoio no biénio 2018/2019, com um valor total de € 20.000,00, distribuído em € 

8.000,00 em 2018 e € 12.000,00 em 2019; -----------------------------------------  

- cedência de espaços; ----------------------------------------------------------  

- Apoio logístico; --------------------------------------------------------------  

- Divulgação do evento (na cedência de mobiliário urbano de publicidade); -------  

Em 9  de agosto de 2018, o Presidente remeteu o processo a reunião de Câmara 

Municipal, para apreciação e aprovação. -----------------------------------------  

A Câmara Municipal, encontrando-se ausente o Vereador Carlos Tenreiro, deliberou 

por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria entre o município da Figueira da 

Foz e o Citemor, o qual prevê apoio financeiro no biénio 2018/2019, com um valor 

total de € 20.000,00, (vinte mil euros) distribuído em € 8.000,00 (oito mil 

euros) em 2018 e € 12.000,00 (doze mil euros) em 2019 e apoio logístico estimado 

em € 2.600,00 (dois mil e seiscentos euros), documento que constitui o anexo 

número três à presente ata. -----------------------------------------------------  

Deliberação aprovada em minuta. -------------------------------------------------  

6.1.2 - “II ENCONTROS DE CULTURA E PATRIMÓNIO DA FIGUEIRA DA FOZ: A 

VISITA REAL DE 1882” – DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2018 – 

PROPOSTA DE PREÇO DE JANTAR  

Pela Divisão de Cultura foi presente a informação n.º 11192, de 02 de agosto de 

2018, dando nota dos II Encontros de Cultura e Património da Figueira da Foz, 

sendo o tema “A Visita Real de 1882”, o qual é baseado num acontecimento 
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histórico local, a visita à Figueira da Foz da família real, em agosto de 1882, 

por ocasião da inauguração da linha de caminho de ferro da Beira Alta. No dia 28 

de setembro, este evento encerrará com um jantar evocativo que tem como base a 

ementa do almoço oferecido pela Câmara Municipal a suas majestades em 1882, 

comissariado pelo Chef Hélio Loureiro. ------------------------------------------  

Tendo em conta os custos associados à execução do jantar evocativo, propõe-se 

que o jantar seja aberto ao público, com pagamento de uma inscrição no valor de 

20,00 €. ------------------------------------------------------------------------  

O Presidente, em 24 de agosto de 2018, remeteu o processo a reunião de Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea 

e) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o preço da 

prestação do serviço do jantar evocativo da Visita Real de 1882, no dia 28 de 

setembro, no valor de 20,00 € (vinte euros) com IVA incluído a 23%. -------------  

Deliberação aprovada em minuta. -------------------------------------------------  

6.1.3 - AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DO LIVRO DO CENTENÁRIO DO GRUPO DE 

INSTRUÇÃO E RECREIO QUIAENSE, PARA OFERTA – RETIFICAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DE 11 DE JUNHO DE 2018 

Pela Divisão de Cultura foi presente a informação n.º 11798, 13 de agosto de 

2018, dando nota que na sequência de pedido de apoio apresentado para a edição 

do Livro do Centenário do Grupo de Instrução e Recreio Quiaense, a Câmara 

Municipal, deliberou em sua Reunião Ordinária de 11 de junho de 2018, adquirir 

67 exemplares do Livro do Centenário do Grupo Instrução e Recreio Quiaiense, 

para oferta, no valor total de 994,28 € (novecentos e noventa e quatro euros e 

vinte e oito cêntimos). ---------------------------------------------------------  

Mais informam que conforme artigo 24.º, do capítulo IX Apoio à Edição, do 

Regulamento Municipal de Apoios ao Associativismo, o apoio a atribuir traduziu-

se na aquisição, pelo preço de capa de 14,84 €, de uma parte da edição. ---------  

No entanto, em e-mail de 07 de agosto de 2018 e conforme reunião realizada no 

dia 22 de julho com o Vereador Miguel Pereira, vem o Grupo de Instrução e 

Recreio Quiaense solicitar a alteração do número de exemplares a adquirir (de 67 

para 50), bem como que os mesmos sejam adquiridos pelo preço de venda ao 

público, no valor de 20,00 €. ---------------------------------------------------  

Nestes termos é proposto que a Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é 

conferida, ao abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
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75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere retificar a 

deliberação de 11 de junho de 2018, de aquisição de 67 exemplares do Livro do 

Centenário, para oferta, no valor total de 994,28 €, para a aquisição de 50 

exemplares do Livro do Centenário do Grupo Instrução e Recreio Quiaense, para 

oferta, no valor total de 1.000 €. ----------------------------------------------  

O Presidente, em 24 de agosto de 2018, remeteu o processo a reunião de Câmara 

Municipal, para aprovação. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo do disposto na alínea 

u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar a retificação a deliberação de Câmara do dia 11 de junho de 2018, 

que autorizou aquisição de 67 exemplares do Livro do Centenário do Grupo 

Instrução e Recreio Quiaense, no valor total de 994,28 € (novecentos e noventa e 

quatro euros e vinte e oito cêntimos), para a aquisição de 50 exemplares do 

referido livro, no valor total de 1.000,00 € (mil euros). -----------------------  

Deliberação aprovada em minuta. -------------------------------------------------  

6.2 - SERVIÇO DE BIBLIOTECA E ARQUIVO 

6.2.1 - PEDRO MEDEIROS - DOAÇÃO DE SEIS IMAGENS AO ARQUIVO 

FOTOGRÁFICO MUNICIPAL DA FIGUEIRA DA FOZ 

Pelo Serviço de Biblioteca e Arquivo foi presente uma proposta relativa à doação 

de seis imagens ao Arquivo Fotográfico Municipal da Figueira da Foz, com um 

valor artístico de 8.000,00 €, por parte do fotografo e autor, Pedro Medeiros. --  

Assim propõe-se à Câmara Municipal, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 

33.º do anexo da Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 

aceitar a doação das seis imagens ao arquivo fotográfico municipal por parte do 

fotografo e autor, Pedro Medeiros. ----------------------------------------------  

O Presidente, em 24 de agosto de 2018, remeteu o processo a reunião de Câmara 

Municipal, para aprovação. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea j) do n.º 1 

do artigo 33.º do anexo da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aceitar a doação das seis imagens ao arquivo fotográfico municipal por 

parte do fotografo e autor Pedro Medeiros, com um valor artístico de 8.000,00 € 

(oito mil euros). ---------------------------------------------------------------  

Deliberação aprovada em minuta. -------------------------------------------------  

6.2.2 - CEDÊNCIA DE IMAGENS DO ARQUIVO FOTOGRÁFICO À PARÓQUIA DE 

BUARCOS – ISENÇÃO DE TAXAS 
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Pelo Serviço de Biblioteca e Arquivo foi presente a informação n.º 12045 de 22 

de agosto de 2018, dando nota que a Paróquia de Buarcos solicitou a cedência de 

quarenta e cinco imagens do Arquivo Fotográfico e a isenção do pagamento das 

respetivas taxas, no valor de 331,97 €. -----------------------------------------  

Assim propõe-se, que a Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é 

conferida, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 8.º do 

Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas de 10 de março de 2016, delibere 

aprovar a cedência gratuita, de quarenta e cinco imagens no valor de 331,97 €, à 

Paróquia de Buarcos, isentando-a do seu pagamento. ------------------------------  

O Presidente, em 24 de agosto de 2018, remeteu o processo a reunião de Câmara 

Municipal, para aprovação. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea d) do n.º 1 

do artigo 8.º do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas de 10 de março 

de 2016, aprovar a cedência gratuita, de quarenta e cinco imagens no valor total 

de 331,97 €, (trezentos e trinta e um euros e noventa e sete cêntimos). ---------  

6.2.3 - HELENA LOPES BRAGA – CEDÊNCIA DE 3 IMAGENS DO ARQUIVO 

FOTOGRÁFICO MUNICIPAL – ISENÇÃO DE TAXAS  

Pelo Serviço de Biblioteca e Arquivo foi presente um requerimento em nome de 

Helena Lopes Braga, onde solicita a cedência de três imagens do Arquivo 

Fotográfico Municipal para inserir na sua tese de doutoramento sobre uma 

professora que lecionou no conservatório David de Sousa, “(Re)writing Fancine 

Benoit Biography)”. -------------------------------------------------------------  

Assim propõe-se, que a Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é 

conferida, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento e Tabela 

de Taxas e Outras Receitas de 10 de março de 2016, reconheça o interesse público 

e delibere aprovar a cedência gratuita no valor de 24,80 € (vinte e quatro euros 

e oitenta cêntimos). ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, encontrando-se ausente o Vereador Carlos Tenreiro, 

deliberou, por unanimidade, nos termos do n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento e 

Tabela de Taxas e Outras Receitas de 10 de março de 2016, aprovar a cedência 

gratuita, de três imagens no valor total de 24,80 € (vinte e quatro euros e 

oitenta cêntimos). --------------------------------------------------------------  

Deliberação aprovada em minuta. -------------------------------------------------  

6.2.4 - SOCIEDADE FILARMÓNICA DEZ DE AGOSTO – SERENATAS DO MONDEGO 

2018 – APOIO FINANCEIRO 
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Pela Divisão da Cultura foi presente uma proposta de apoio financeiro à 

Sociedade Filarmónica Dez de Agosto no valor de 4.000,00 € no âmbito das 

Serenatas do Mondego 2018 (4.ª Edição). -----------------------------------------  

O evento vem animando as noites de verão e o cartaz turístico da Figueira da Foz 

desde 2015, sendo hoje em dia, uma referência da programação de verão da cidade.  

Os custos estimados do evento rondarão os 5.620,00 € que deverão ser suportados 

com verbas próprias da Sociedade Filarmónica Dez de Agosto, com o apoio do 

tecido empresarial e comercial local, pelo que solicita também apoio financeiro 

do Município bem como apoio logístico idêntico às edições anteriores. -----------  

Assim, é proposto que a Câmara Municipal no uso da competência que lhe é 

conferida, ao abrigo das alíneas o) e p) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, delibere aprovar um apoio financeiro no valor de 

4.000,00 € (quatro mil euros) à Sociedade Filarmónica Dez de Agosto no âmbito 

das Serenatas do Mondego. -------------------------------------------------------  

O Presidente, em 08 de agosto de 2018, remeteu o processo a reunião de Câmara 

Municipal, para aprovação. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos das alíneas o) e p) do 

n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o apoio 

financeiro no valor de 4.000,00 € (quatro mil euros) à Sociedade Filarmónica Dez 

de Agosto, no âmbito das Serenatas do Mondego. ----------------------------------  

Deliberação aprovada em minuta. -------------------------------------------------  

7 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E ASSUNTOS SOCIAIS 

7.2 - SUBUNIDADE ORGÂNICA DE JUVENTUDE E DESPORTO 

7.2.1 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIOS AO DESPORTO – PROJETO DE 

REGULAMENTO – DISCUSSÃO PÚBLICA 

O Presidente propôs a retirada do ponto para ser presente numa próxima reunião 

pública. ------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a retirada do projeto de 

Regulamento Municipal de Apoios ao Desporto, para ser presente numa próxima 

reunião pública. ----------------------------------------------------------------  

7.2.2 – FIGUEIRA VÓLEI CLUBE – 4.º TRIATLO DE VOLEIBOL NO DIA 25 DE 

AGOSTO 2018 NA PRAIA DA TORRE DO RELÓGIO – AUTORIZAÇÃO PARA 

REALIZAÇÃO DO EVENTO - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO; ISENÇÃO DE 

TAXAS  

Pela Subunidade Orgânica de Juventude e Desporto foi presente a informação n.º 
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15809, de 21 de agosto de 2018, dando nota que, o Figueira Vólei Clube solicitou 

autorização para a realização do 4.º Triatlo de Voleibol no dia 25 de agosto.  --  

Assim, considerando que evento promove hábitos de vida saudáveis, reunindo 

aproximadamente 50 atletas oriundos de diversos pontos dos país e tendo em 

consideração o impacto que o mesmo terá na economia local, nomeadamente na 

restauração, os serviços colocam à consideração superior, autorização e apoio ao 

4.º Triatlo de Voleibol, a organizar pelo Figueira Vólei Clube no dia 25 de 

agosto, isentando as taxas no valor de 178,30 €. --------------------------------  

O Presente autorizou a realização do 4.º Triatlo de Voleibol e remeteu a reunião 

de Câmara Municipal a isenção de taxas. -----------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Presidente que autorizou a realização do 4.º Triatlo de Voleibol e isentar a 

organização do evento do pagamento de taxas no valor de 178,30 € (cento e 

setenta e oito euros e trinta cêntimos), ao abrigo da alínea c) do artigo 8.º do 

Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município da Figueira da Foz. 

7.2.3 – GRUPO INSTRUÇÃO UNIÃO CACEIRENSE – DUAL SLALOM NOS DIAS 22 E 

23 DE SETEMBRO 2018 NO PARQUE DE MERENDAS DE CACEIRA – 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO, ISENÇÃO DE TAXAS, 

APOIO LOGÍSTICO E ATIVAÇÃO DO PROTOCOLO COM A CRUZ VERMELHA 

PORTUGUESA 

Pela Subunidade Orgânica de Juventude e Desporto foi presente a informação n.º 

11828, dando nota que o Grupo Instrução União Caceirense solicitou autorização 

para a realização do Dual Bike Caceira 2018, a realizar nos dias 22 e 23 de 

setembro, no Parque de merendas de Caceira.  ------------------------------------  

Os serviços informam da necessidade de acautelar o seguinte: --------------------  

- Autorizações e Licenças: autorização para realização da prova desportiva, ao 

abrigo do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de 

março; emissão de licença para realização do evento, ao abrigo do Decreto-Lei 

n.º 264/2002, de 25 de novembro. ------------------------------------------------  

- Pagamento de taxas: taxa de realização de prova desportiva ao abrigo do artigo 

104 da Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município da Figueira da Foz, no 

valor de 19,10 €; taxa de ruído por ocasião de arraiais, espetáculos de 

diversão, festas populares, provas desportivas e outras celebrações no valor de 

3,80 €. -------------------------------------------------------------------------  

- Isenção de taxas: sendo a iniciativa promovida por uma associação desportiva 
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sem fins lucrativos, é proposto que ao abrigo da alínea c) do artigo 8.º do 

Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município da Figueira da Foz, 

possam ser isentas as taxas acima identificadas no valor de 22,90 €. ------------  

- Necessidades logísticas: havendo necessidades logísticas, no valor de 96,90 €, 

é proposta a sua isenção ao abrigo da alínea c) do artigo 8.º do Regulamento e 

Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município da Figueira da Foz. --------------  

- Ativação do Protocolo com a Cruz Vermelha Portuguesa: salvaguardando eventuais 

acidentes que possam ocorrer durante os treinos e competição, a organização 

solicita que a Câmara Municipal possa ativar o protocolo com a Delegação de 

Maiorca da Cruz Vermelha Portuguesa, com a presença de 1 ambulância e 4 

socorristas. --------------------------------------------------------------------  

Mais informam que tratando-se de uma prova licenciada pela Federação Portuguesa 

de Ciclismo, modalidade que integra o plano estratégico de promoção de desportos 

de natureza da nossa cidade, propõem que a realização do Dual Slalom, promovido 

pelo Clube Instrução União Caceirense seja autorizado nos termos da informação. 

O Presidente, em 08 de agosto de 2018, remeteu o processo a reunião de Câmara 

Municipal, para aprovação. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto na alínea 

u) n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorizar a 

realização do Dual Bike Caceira 2018, a isenção de taxas no valor de 22,90 €, o 

apoio logístico no valor de 96,90 € e a ativação do protocolo com a Cruz 

Vermelha Portuguesa. ------------------------------------------------------------  

Deliberação aprovada em minuta. -------------------------------------------------  

8 - DIVISÃO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

8.1 - REGISTO N.º 14045 DE 13/07/2018 - UNIVERSIDADE DE COIMBRA – 

10.ª EDIÇÃO DO CONCURSO ARRISCA C – IDEIAS OU PLANO DE 

NEGÓCIO – APROVAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO E PARCERIA COM A IEFF  

Na sequência de ofício n.º 134, de 9 de julho de 2018, da Universidade de 

Coimbra, a solicitar à Câmara Municipal apoio para a realização da 10.º Edição 

do Concurso Arrisca C – Ideias e Planos de Negócio, a Divisão de Turismo e 

Desenvolvimento Económico – Gabinete de Apoio ao Investidor apresentou uma 

informação, registada sob o n.º 14045, de 13 de julho de 2018, e proposta que a 

seguir se transcreve: -----------------------------------------------------------  

«Considerando que: --------------------------------------------------------------  

- A Universidade de Coimbra lidera um conjunto de Parceiros que promovem a 
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realização do “Arrisca C – um concurso que visa estimular o desenvolvimento de 

conceitos de negócio em torno dos quais se perspetive a criação de novas 

empresas; -----------------------------------------------------------------------  

- Depois do sucesso das edições anteriores, a 10.º edição do Concurso Arrisca C 

– Ideias e Planos de Negócio mantém o âmbito e a abrangência tendo como 

principais destinatários os estudantes e recém diplomados do ensino superior 

(universitário, politécnico, público e privado) de todo o país; -----------------  

- A Câmara Municipal, juntamente com a IEFF, já colaborou na edição anterior com 

um apoio financeiro incubação física na IEFF; -----------------------------------  

A Câmara Municipal considera importante para o desenvolvimento económico do 

Concelho o apoio a este tipo de iniciativas que incentivam e iniciam os jovens 

na vida ativa. ------------------------------------------------------------------  

Propõe-se: ----------------------------------------------------------------------  

Manter o apoio financeiro da Câmara Municipal da Figueira da Foz no valor de 

1.500 euros para um projeto vencedor na tipologia “Prémio Arrisca C para o 

melhor Plano de Negócio”, tendo como condição a criação de uma empresa no 

concelho da Figueira da Foz, contribuindo desta forma para a promoção do 

desenvolvimento económico do nosso concelho; ------------------------------------  

- Manter, à semelhança do que já ocorreu na edição anterior, a parceria com a 

IEFF, para a incubação gratuita nas instalações da IEFF, durante 6 meses, para 

um projeto vencedor na tipologia “Prémio Arrisca C para o melhor Plano de 

Negócio”, bem como, no caso do plano de negócio premiado se inserir no setor 

agrícola, manter a cedência de terreno da bolsa de terras municipal, pelo 

período de 2 anos, isenta de taxas aplicáveis; ----------------------------------  

- Promover o espaço de Coworking “Mercado de Ideias”, através da distribuição de 

um ponto de trabalho na sala coworking gratuito durante um ano, bem como 

apoio/acompanhamento no desenvolvimento da ideia do produto/serviço, para um dos 

projetos vencedores do concurso na tipologia “Prémio Arrisca C para a Melhor 

Ideia de Negócio”.» -------------------------------------------------------------  

O Presidente, em 07 de agosto de 2018, remeteu o processo à reunião de Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida na alínea u) do 

n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, deliberou, por unanimidade: --------------------------------------  

- Aprovar a atribuição do apoio financeiro à Universidade de Coimbra, no âmbito 
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da realização da 10.ª Edição do Concurso Arrisca C – Ideias e Planos de Negócio, 

no montante de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) para um projeto vencedor na 

tipologia “Prémio Arrisca C para o melhor Plano de Negócio”, tendo como condição 

a implementação de uma ideia de negócio que vise a criação de uma empresa no 

concelho da Figueira da Foz; ----------------------------------------------------  

- Manter a parceria com a ACIFF/IEFF (Associação Comercial e Industrial da 

Figueira da Foz/Incubadora de Empresas da Figueira da Foz), para incubação 

gratuita nas instalações da IEFF, durante seis meses, de um dos projetos 

vencedores do referido concurso, bem como manter a cedência de um terreno da 

bolsa de terras municipal, pelo período de dois anos, isento de taxas 

aplicáveis, no caso do plano de negócio premiado se inserir no sector agrícola. -  

Promover o espaço de Coworking “Mercado de Ideias”, através da distribuição de 

um ponto de trabalho na sala coworking gratuito durante um ano, bem como 

apoio/acompanhamento no desenvolvimento da ideia do produto/serviço, para um dos 

projetos vencedores do concurso na tipologia “Prémio Arrisca C para a Melhor 

Ideia de Negócio”. --------------------------------------------------------------  

Deliberação aprovada em minuta. -------------------------------------------------  

8.2 – GLIDING BARNACLES – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MAIS SURF 

DA FIGUEIRA DA FOZ - 5.ª EDIÇÃO DO GLIDING BARNACLES – 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO QUANTO AOS APOIOS FINANCEIRO E 

LOGÍSTICO - APROVAÇÃO DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS 

Na sequência de informação registada no MyDoc com o n.º 10975, de 30 de julho de 

2018, a Divisão de Turismo e Desenvolvimento Económico apresentou uma proposta, 

de ratificação de despacho, no âmbito do apoio financeiro, logístico e isenção 

de taxas, para o projeto desenvolvido pela ADMS – Associação de Desenvolvimento 

Mais Surf – 5.ª Edição Gliding Barnacles, que a seguir se transcreve: -----------  

«Considerando que: --------------------------------------------------------------  

O Gliding Barnacles é um projeto sustentado não apenas na prática e divulgação 

da modalidade do Surf, mas também na interação entre diversas artes, património 

cultural e natural da cidade; ---------------------------------------------------  

O evento organizado pela ADMS – Associação de Desenvolvimento Mais Surf, 

pretende continuar a promover a Figueira da Foz, como destino privilegiado para 

a prática da modalidade do Surf, a nível mundial, de formas sustentável, 

consubstanciada na identidade e compromisso próprios, preconizados nos valores 

ecológicos e comunitários que o tornam numa referência no calendário de surf 
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internacional. ------------------------------------------------------------------  

O evento pretende promover as caraterísticas das ondas da nossa costa, 

designadamente da onda mais comprida da Europa na Baía de Buarcos, que 

constituem um elemento diferenciador relativamente a outros surfing points de 

interesse nacional e internacional; ---------------------------------------------  

Paralelamente à pratica desportiva, a organização do evento adiciona 

participações e propostas culturais diversas (SAL – Surf at Lisbon Film 

Festival; Citemor-Festival de Montemor-o-Velho e o Simplesmente Vinho) que muito 

têm contribuído para a criação de dinâmicas regionais muito interessantes para 

os turistas, portugueses e estrangeiros, que visitam a nossa cidade ao longo do 

ano; ----------------------------------------------------------------------------  

As quatro edições anteriores registaram, ano após ano, um manifesto e crescente 

fluxo de atletas da comunidade de surfistas nacionais e internacionais, bem como 

de público adepto da modalidade. ------------------------------------------------  

Assis, nestes termos, propõe-se que: --------------------------------------------  

A Câmara Municipal no uso da competência que lhe é conferida, ao abrigo do 

disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º e n.º 3 do artigo 35.ºdo 

anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: -----------------------------------  

1. Tendo em conta a urgência na decisão determinada pelas datas do evento, 

ratifique o meu despacho de aprovação dos seguintes apoios: ---------------------  

- Apoio financeiro no valor de 25.000,00 €; -------------------------------------  

- Apoio logístico no valor previsível de 4.021,59 €; ----------------------------  

2. Aprove a isenção de taxas no valor total de 1.569,29 €; ----------------------  

3. Aprove a isenção de taxas do Parque de Campismo, no valor de 4.550 € (de 

acordo com a tabela em vigor)». -------------------------------------------------  

O Presidente, em concordância com o despacho do Vereador Carlos Monteiro, de 08 

de agosto de 2018, remeteu o processo à reunião de Câmara Municipal. ------------  

O Presidente apresentou o processo em epígrafe, e salientou que, 

comparativamente ao ano passado, este ano o apoio financeiro foi maior porque 

também houve mais atividades. ---------------------------------------------------  

O Vereador Ricardo Silva questionou porque é que os serviços não elaboraram a 

informação, mas sim o Chefe de Gabinete, Nuno Matos. ----------------------------  

O Presidente justificou que foi por o processo ter chegado, tardiamente, mas 

também porque foi este que o geriu, em articulação consigo. ---------------------  

O Vereador Ricardo Silva questionou qual era o impacto real daquele evento. Para 
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além disso, julga que deviam estipular a regra de que, a partir de um 

determinado montante, as organizações sejam obrigadas a entregar no final dos 

eventos, relatório e contas, porque têm de saber onde é aplicado o dinheiro. ----  

O Presidente salientou que o impacto é difuso, mas também têm que saber qual é o 

impacto em termos de produção, que é sobejamente reconhecido, e por isso, é que 

é articulado de forma estratégica entre o Gabinete da Presidência e a 

Organização, porque no plano de afirmação do Surf é um evento que tem marca, e 

que se está a afirmar, basta fazer a consolidação e a apreciação genérica, que é 

feito através da redes e nas revistas da especialidade, por dar por bem empregue 

o apoio que estão a dar. --------------------------------------------------------  

Em relação ao Relatório de Atividades, confirmou que o mesmo é apresentado, no 

final, para lhes permitir monitorizar o evento. ---------------------------------  

O Vereador Ricardo Silva referiu que não viram o do ano passado e, como tal, 

julga que seria uma boa regra a aplicar no futuro. ------------------------------  

O Presidente considerou-a uma boa prática e têm vindo a efetuar esse 

procedimento. -------------------------------------------------------------------  

O Vereador Ricardo Silva questionou se, neste ano, a Autarquia ia assumir algum 

pagamento do evento, ao que o Presidente negou. ---------------------------------  

O Vereador Miguel Babo defendeu que o Vereador Ricardo Silva estava ali a tomar 

uma posição ou um princípio, que já tem defendido com outros eventos, não é por 

ter algo contra estes, porque o acham um excelente apoio, contudo, salientou que 

não vai votar exatamente como o ele, porque a Malta do Viso, por exemplo, também 

não têm a contabilidade organizada, mas espera que os serviços municipais tenham 

conhecimento de quanto é gasto e de que forma, existindo ali um voto de 

confiança. Mas, no final, convém saber qual é a percentagem de apoios, como 

correu, e qual é a taxa de sucesso. ---------------------------------------------  

Considerou aquele evento como muito interessante, pois possuí uma característica 

especial, própria, e diferenciador da cidade da Figueira, em relação aos outros 

movimentos de Surf do País. Portanto, acha que fizeram bem em reforçar-lhe o 

apoio. --------------------------------------------------------------------------  

O Presidente realçou que este evento se incluí no âmbito da estratégia deste 

Município, e por ter muito voluntariado, já por si é um ganho, porque as pessoas 

são ativamente envolvidas nos projetos. -----------------------------------------  

Salientou que não estão a trabalhar, propriamente, com empresas com a 

Contabilidade organizada, mas alega que o Relatório de Atividades será 
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apresentado e justificado. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, nos termos do disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do 

artigo 33.º e n.º 3 do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, deliberou, por maioria, com sete votos a favor 

do Presidente e dos Vereadores Carlos Tenreiro, Carlos Monteiro, Ana Carvalho 

Oliveira, Miguel Babo, Nuno Gonçalves, e Miguel Pereira e uma abstenção do 

Vereador Ricardo Silva, ratificar o despacho do Presidente a autorizar o apoio 

logístico, no valor previsível de 4.021,59 € (quatro mil e vinte e um euros e 

cinquenta e nove cêntimos), o apoio financeiro, no valor de 25.000,00 € (vinte e 

cinco mil euros), no âmbito da realização da 5.ª edição de evento Gliding 

Barnacles, realizado na Praia do Cabedelo, entre 28 de agosto e 2 de setembro de 

2018, bem como isentar a organização ADMS – Associação Desenvolvimento Mais 

Surf, do pagamento de taxas, no valor global de 6.119,29 € (seis mil cento e 

dezanove euros e vinte e nove cêntimos). ----------------------------------------  

8.3 - APOIO A ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO HOSPITAL DISTRITAL DA 

FIGUEIRA DA FOZ, EPE, NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 

MUNDIAL DA FISIOTERAPIA – APOIO LOGÍSTICO E ISENÇÃO DE TAXAS  

Na sequência de ofício, do Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE, registado 

no MyDoc sob o n.º 15532, de 01 de agosto de 2018, a solicitar um apoio para a 

realização de uma atividade, no âmbito das Comemorações do Dia Mundial da 

Fisioterapia, no dia 08 de setembro de 2018, foi presente uma proposta da 

Divisão de Turismo e Desenvolvimento Económico, que a seguir se transcreve: -----  

«Considerando que: --------------------------------------------------------------  

- O Hospital Distrital da Figueira da Foz, EPE, é uma instituição emblemática da 

cidade, com a missão de prestar cuidados de saúde diferenciados de qualidade em 

articulação com os cuidados de saúde primários e com os demais hospitais 

integrados na rede do Serviço Nacional de Saúde, utilizando adequadamente os 

seus recursos humanos e materiais dentro dos princípios de eficácia e 

eficiência; ---------------------------------------------------------------------  

- A 08 de setembro se comemora o Dia Mundial da Fisioterapia e o Grupo de 

Fisioterapeutas do HDFF, pretende assinalar a data com um evento em cooperação 

com os Centros de Saúde, Clínicas e Gabinetes de Fisioterapia locais, aberto a 

toda a comunidade hospitalar e ao público em geral; -----------------------------  

- O evento contempla uma série de atividades terapêuticas, educativas e lúdicas 

de interesse para a população local que se pretende levar a cabo no Jardim 
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Municipal, dinamizando assim aquele espaço nobre da cidade; ---------------------  

- A iniciativa foi autorizada por despacho de 01 de agosto de 2018. -------------  

Assim, nestes termos, propõe-se que: --------------------------------------------  

A Câmara Municipal no uso da competência que lhe é conferida, ao abrigo do 

disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, aprove: ------------------------------------------------------------  

- O apoio logístico ao evento num valor que se estima em 105,21 €; --------------  

- A isenção do pagamento das taxas de ocupação do espaço público, pela ocupação 

de 4 casinhas do Jardim Municipal (36 m2), no valor de 199,45 € (n.º 2 do artigo 

32.º da Tabela de Taxas e Outras Receitas), ao abrigo da alínea b), do n.º 1 do 

artigo 8.º do RTTOR.» -----------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida na alínea o) e u) 

do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio logístico, no valor 

que se estima em 105,21 € (cento e cinco euros e vinte e um cêntimos) e a 

isenção do pagamento das taxas de ocupação do espaço público, pela ocupação de 4 

casinhas do Jardim Municipal (36 m2), no valor de 199,45 € (cento e noventa e 

nove euros e quarenta e cinco cêntimos), ao Hospital Distrital da Figueira da 

Foz, EPE, para a realização de uma atividade desenvolvida, no dia 08 de setembro 

de 2018, no âmbito das Comemorações do Dia Mundial da Fisioterapia. -------------  

Deliberação aprovada em minuta. -------------------------------------------------  

8.4 - PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA 

FIGUEIRA DA FOZ E A ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DA 

BAIRRADA E MONDEGO  

Pela Divisão de Turismo e Desenvolvimento Económico foi presente a minuta de 

Protocolo a Celebrar entre o Município da Figueira da Foz e a Associação de 

Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego, documento que se dá aqui por 

integralmente reproduzido, constituindo o anexo número quatro à presente ata, 

tendo em conta as condições para a concretização de atividades de apoio ao 

desenvolvimento no Concelho da Figueira da Foz. ---------------------------------  

A Câmara Municipal, no uso da competência que lhe é conferida na alínea o) e u) 

do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo a 

Celebrar entre o Município da Figueira da Foz e a Associação de Desenvolvimento 

Local da Bairrada e Mondego, documento que constituí o anexo número quatro à 
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presente ata, no âmbito da Promoção Turística do Concelho. ----------------------  

Deliberação aprovada em minuta. -------------------------------------------------  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a 

reunião eram dezoito horas e dez minutos, da qual, para constar, se lavrou a 

presente ata, que será previamente distribuída a todos os membros da Câmara 

Municipal para posterior aprovação e que vai ser assinada pelo Presidente e pelo 

Secretário, nos termos da Lei. --------------------------------------------------  


