
 

MUNICÍPIO DE AVEIRO 
Assembleia Municipal 

ACTA N.º 56 
 

Sessão Extraordinária 1.ª Reunião de 07-07-2000
 
Aos sete dias do mês de Julho do ano dois mil, no Auditório 2 do Centro Cultural e de 
Congressos, nesta cidade de Aveiro, reuniu a Assembleia Municipal de Aveiro, presidida pelo 
Presidente da Assembleia Municipal Carlos Manuel Natividade da Costa Candal, secretariado 
pelo Primeiro Secretário João Pedro Simões Dias e pela Vogal Ana Carla Guerra de Miranda 
Macedo na qualidade de Segundo Secretário, e com a presença dos seguintes Vogais: Maria 
Teresa Fidélis da Silva, Raúl Ventura Martins, Joaquim de Freitas, Virgínia Celeste das Neves 
Rodrigues da Silva Veiga, José Augusto Fernandes Júnior, Álvaro Patrício do Bem, António 
Fernando Ribeiro Martins, Fernando Cardoso Leitão Miranda, António Ildebrando Nunes 
Costeira, João Alberto Simões Barbosa, Henrique Manuel Morais Diz, Maria João Santos Pais, 
Ermelinda Clara Fernandes Oliveira Ribeiro Costa, Rogério Mário Madaíl da Silva, João Coelho 
Gonçalves, Armando Manuel Dinis Vieira, Joaquim António Gaspar Melo Albino, Jorge Manuel 
do Nascimento, João José Ferreira da Maia, Dinis Marques, Manuel Branco Pontes e António 
Manuel dos Santos Salavessa. 
 
Pelas 18:30 horas o Presidente da Mesa declarou aberta a reunião. 
 
No momento da chamada verificou-se a ausência dos seguintes vogais:  
Manuel Júlio Braga Alves, Britaldo Normando de Oliveira Rodrigues, Virgílio António Couceiro 
da Cruz Nogueira, Nuno Teixeira Lopes Tavares, António Manuel Gonçalves Pinho Vinagre, 
Victor Manuel da Silva Martins, António Sousa Dinis Correia, Manuel Simões Madaíl, Joaquim 
dos Santos Abreu, Manuel Arede de Jesus e Élio Manuel Delgado da Maia. 
 
Por parte da Câmara Municipal, estiveram presentes o Presidente Alberto Afonso Souto de 
Miranda, o Vice-Presidente Eduardo Elísio Silva Peralta Feio, e os Vereadores José Augusto 
Machado Ribeiro Gonçalves, Jaime Simões Borges e Manuel Ferreira da Cruz  Tavares. 
 
 
Seguidamente, o Presidente da Mesa deu conhecimento à Assembleia, nos termos do artigo 78.º 
da Lei 169/99, de 18 de Setembro, da substituição do vogal Carlos Filipe de Andrade Neto 
Brandão, pela vogal Maria Teresa Fidélis da Silva, do Vogal Custódio das Neves Lopes Ramos, 
pelo vogal Joaquim de Freitas e o Vogal Pedro Machado Pires da Rosa, pelo Vogal António 
Fernando Ribeiro Martins, nesta reunião, tendo efectuado o reconhecimento de poderes dos 
mesmos. 
 
 
Continuando o Presidente da Mesa leu ordem de trabalhos constante da convocatória para esta 
Sessão Extraordinária, cujos pontos se transcrevem: 
 
 
Ponto n.º 1 – Euro 2004: Criação de Duas Empresas Municipais PDA.EM – Parque de  
                      Aveiro  e EMA.EM – Estádio Municipal de Aveiro; 
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Ponto n.º 2 – Alteração dos Estatutos da Associação dos Municípios da Ria (AMria); 
Ponto n.º 3 – Atribuição de Despesas de Representação ao Pessoal Dirigente dos Serviços  
                       Camarários e Serviços Municipalizados; 
Ponto n.º 4 – Autorização Para a Câmara Participar na Sociedade Anónima a Constituir  
                       no Âmbito do Programa Polis ( Requalificação Urbana da Zona da Lota).   
 
 
PONTO N.º 1 – EURO 2004: CRIAÇÃO DE DUAS EMPRESAS MUNICIPAIS (PDA.EM 
– PARQUE DESPORTIVO DE AVEIRO E  EMA.EM – ESTÁDIO MUNICIPAL DE 
AVEIRO). 
(A deliberação tomada pela Câmara Municipal de Aveiro, na reunião ordinária de 21/06/00, 
sobre o assunto em epígrafe, foi distribuída a todos os membros da Assembleia Municipal e faz 
parte do original desta acta em anexo). 
 
No uso da palavra, o Presidente da Câmara fez a apresentação do assunto em epígrafe, seguindo-
se a apreciação pelo plenário. 
 
(Entraram na sala os Vogais Fernando Vieira Ferreira e Manuel António Coimbra Rodrigues da Silva). 
 
Membros da Assembleia: 
Presidente da Mesa 
 
(Entraram na sala os Vogais João Pires da Rosa e Diogo Manuel Santos Soares Machado). 
 
Vogal Jorge Nascimento (CDS/PP) 
Vogal João Barbosa (PS) 
Vogal Henrique Diz (PPD/PSD)                                                                                                      A 
Vogal Rogério Madaíl (PPD/PSD) 
Da Câmara Municipal: 
Presidente da Câmara, para os esclarecimentos atinentes às intervenções efectuadas.      
Membros da Assembleia: 
Vogal Rogério Madaíl (PPD/PSD) 
Vogal António Salavessa (PCP) 
Vogal Raúl Martins(PS) 
 
(Entrou na sala o Vogal Luís Miguel Capão Filipe) 
 
Vogal Virgínia da Silva Veiga (PS) 
Vogal Manuel António Coimbra (PPD/PSD) 
Vogal João Pedro Dias (CDS/PP)                                                                                                    B 
Vogal Armando Vieira (PPD/PSD) 
Vogal Rogério Madaíl (PPD/PSD) 
Da Câmara Municipal: 
Presidente da Câmara, para os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 
 
De seguida, o Presidente da Mesa interrompeu os trabalhos seguindo-se intervalo para jantar.  
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SEGUNDA PARTE 

 
 
Pelas 22:15 horas, foram retomados os trabalhos, presididos pelo Presidente da Assembleia 
Municipal Carlos Manuel Natividade da Costa Candal, secretariado pelo Primeiro Secretário 
João Pedro Simões Dias e pelo Vogal Joaquim de Freitas na qualidade de Segundo Secretário, e 
com a presença dos seguintes Vogais: Raúl Ventura Martins, Virgínia Celeste das Neves 
Rodrigues da Silva Veiga, José Augusto Fernandes Júnior, João Pires da Rosa, António 
Fernando Ribeiro Martins, Fernando Cardoso Leitão Miranda, Manuel Júlio Braga Alves, 
António Ildebrando Nunes Costeira, João Alberto Simões Barbosa, Henrique Manuel Morais 
Diz, Maria João Santos Pais, Manuel António Rodrigues da Silva, Ermelinda Clara Fernandes 
Oliveira Ribeiro Costa, Rogério Mário Madaíl da Silva, João Coelho Gonçalves, Fernando 
Vieira Ferreira, Joaquim António Gaspar Melo Albino, Jorge Manuel do Nascimento, João José 
Ferreira da Maia, Dinis Marques, Manuel Branco Pontes e António Manuel dos Santos 
Salavessa. 
 
No momento da chamada verificou-se a ausência dos seguintes vogais:  
Britaldo Normando de Oliveira Rodrigues, Virgílio António Couceiro da Cruz Nogueira, Nuno 
Teixeira Lopes Tavares, António Manuel Gonçalves Pinho Vinagre, Victor Manuel da Silva 
Martins, Diogo Manuel Santos Soares Machado, António Sousa Dinis Correia, Manuel Simões 
Madaíl, Joaquim dos Santos Abreu, Manuel Arede de Jesus e Élio Manuel Delgado da Maia. 
 
Por parte da Câmara Municipal, estiveram presentes o Presidente Alberto Afonso Souto de 
Miranda, o Vice-Presidente Eduardo Elísio Silva Peralta Feio, e os Vereadores José Augusto 
Machado Ribeiro Gonçalves, Jaime Simões Borges e Manuel Ferreira da Cruz . 
 
Prosseguindo os trabalhos da reunião, o Presidente da Mesa deu continuidade à discussão do 
ponto n.º 1 – EURO 2004: Criação de duas empresas municipais (PDA.EM – Parque Desportivo 
de Aveiro e EMA.EM – Estádio Municipal de Aveiro). 
 
Membros da Assembleia: 
Vogal Henrique Diz (PPD/PSD) 
Presidente da Mesa 
 
(Entraram na sala os Vogais Luís Miguel Capão Filipe e Maria Teresa Fidélis da Silva). 
 
Da Câmara Municipal: 
Presidente da Câmara, para os esclarecimentos tidos por convenientes. 
 
 
De seguida o Presidente da Mesa colocou à votação o ponto n.º 1 – EURO 2004: a) 
PDA.EM – Parque Desportivo de Aveiro, sendo o mesmo aprovado por maioria de vinte e 
seis votos a favor (PS12+PSD7+PP7) e uma abstenção (PCP1). 
 
Continuando colocou à votação o ponto n.º 1 – EURO 2004: b) EMA.EM – Estádio 
Municipal de Aveiro, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. 
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Seguiram-se as declarações de voto dos vogais: 
 
Vogal Henrique Diz (PPD/PSD):                                                                                                     C 
“Em nome da bancada do PSD eu gostaria de fazer a seguinte declaração de voto. A bancada 
do PSD votou favoravelmente as duas propostas, por entender que a criação destas duas 
empresas municipais, pode dinamizar e deve dinamizar a cidade e por outro lado faz cumprir 
uma promessa desta Assembleia, de que o Estádio Municipal de Aveiro serviria para o EURO 
2004. Mas votou a favor, no pressuposto de que: primeiro lugar, os estudos apresentados seriam 
aprofundados a breve prazo. Em segundo, de que os gestores das duas empresas municipais, ora 
criadas, seriam escolhidos de acordo com a sua competência, independentemente da sua 
filiação partidária. Terceiro lugar, que estas empresas municipais prestarão contas – através da 
Câmara Municipal, certamente - periodicamente, à Assembleia para que esta possa aperceber-
se da sua evolução.” 
 
(Entrou na Sala a Vogal Ana Carla Guerra de Miranda Macedo, substituindo na Mesa o vogal Joaquim de 
Freitas. 
 
Vogal António Salavessa (PCP): 
“Votei a favor da empresa do Estádio, por acreditar na necessidade, na sua utilidade, e na 
urgência da decisão; pressupostos que não existiram para a empresa do Parque de Aveiro. Este 
voto significa apenas a aprovação da empresa, não significa qualquer subscrição dos 
considerandos técnicos, económicos e financeiros, que constam dos relatórios que vieram em 
anexo.” 
 
Vogal Raúl Martins (PS): 
“Faço uma declaração em nome pessoal, para dizer obviamente, que me congratulo com o 
resultado desta votação e congratulo-me mais, por saber que foi um projecto deste tipo que fez - 
caso inédito nesta Assembleia - com que a oposição dentro dos seus grupos parlamentares, 
votassem pela primeira vez duma forma uniforme.” 
 
Vogal Jorge Nascimento (CDS/PP): 
“Votei a favor as duas propostas, porque a constituição das duas sociedades previstas me 
pareceram um instrumento adequado à implementação e à gestão do parque desportivo. 
Implementação essa já idealizada e prevista pelo executivo anterior, na qual se inclui 
naturalmente o estádio, cometendo no entanto a responsabilidade pelo sucesso económico e nas 
outras vertentes que lhe pertencem à Câmara, porque é a Câmara que naturalmente o vai 
executar, ou sobre a sua responsabilidade.” 
 
Vogal Gaspar Albino (CDS/PP): 
“Votei a favor, porque acredito no futuro dos meus filhos. E talvez lhes esteja a arranjar alguma 
dívida, mas no que de certeza eu estou a colaborar, é para que eles tenham um futuro bem 
melhor.” 
 
 
Terminadas as declarações de voto dos senhores membros da Assembleia, usou da palavra o 
Presidente da Mesa para dar conhecimento de toda a correspondência recebida, informando os 
Srs. Deputados que a mesma se encontra disponível para consulta no Gabinete de Apoio à 
Assembleia Municipal. 
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PONTO N.º 2 – ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS DA RIA (AMRIA). 
(A deliberação tomada pela Câmara Municipal de Aveiro, na reunião ordinária de 26/06/00, 
sobre o assunto em epígrafe, foi distribuída a todos os membros da Assembleia Municipal e faz 
parte do original desta acta em anexo). 
 
No uso da palavra, o Presidente da Câmara fez a apresentação do assunto em epígrafe, seguindo-
se a apreciação pelo plenário. 
 
Membros da Assembleia: 
Presidente da Mesa 
Vogal António Salavessa (PCP) 
Vogal João Maia (CDS/PP) 
Vogal Henrique Diz (PPD/PSD) 
Vogal Teresa Fidélis (PS) 
Vogal Gaspar Albino (CDS/PP) 
Vogal João Pedro Dias (CDS/PP) 
Vogal João Maia (CDS/PP) 
Vogal Raúl Martins (PS) 
Presidente da Mesa 
Vogal João Pedro Dias (CDS/PP) 
Da Câmara Municipal: 
Presidente da Câmara, para os esclarecimentos atinentes às intervenções efectuadas.                  
D 
 
(Entraram na sala os Vogais Armando Manuel Dinis Vieira e Álvaro Patrício do Bem). 
 
Membros da Assembleia: 
Vogal António Salavessa (PCP) 
 
(Saíram da sala os Vogais Jorge Manuel do Nascimento e António Ildebrando Nunes Costeira). 
 
 
De seguida o Presidente da Mesa colocou à votação o ponto n.º 2 – Alteração dos Estatutos 
da Associação dos Municípios da Ria (AMRIA), sendo o mesmo aprovado por 
unanimidade (PS13+PSD8+PP6+PCP1). 
 
 
PONTO N.º 3 – ATRIBUIÇÃO DE DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO AO PESSOAL 
DIRIGENTE DOS SERVIÇOS CAMARÁRIOS E SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS. 
(A deliberação tomada pela Câmara Municipal de Aveiro, na reunião ordinária de 26/06/00, 
sobre o assunto em epígrafe, foi distribuída a todos os membros da Assembleia Municipal e faz 
parte do original desta acta em anexo). 
 
No uso da palavra, o Presidente da Câmara fez a apresentação do assunto em epígrafe, seguindo-
se a apreciação pelo plenário. 
 
(Reentrou na sala o Vogal Jorge Manuel do Nascimento). 
 
Membros da Assembleia: 
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Vogal Henrique Diz (PPD/PSD) 
Presidente da Mesa 
Da Câmara Municipal: 
Presidente da Câmara, para os esclarecimentos tidos por convenientes. 
Membros da Assembleia: 
Vogal Raúl Martins (PS) 
Vogal António Salavessa (PCP) 
Vogal João Barbosa (PS) 
Vogal Clara Ribeiro (PPD/PSD) 
Vogal Henrique Diz (PPD/PSD) 
 
(Saiu da sala o Vogal João Pires da Rosa) 
 
Vogal Virgínia da Silva Veiga (PS) 
Presidente da Mesa                                                                                                                           E 
Vogal Virgínia da Silva Veiga (PS) 
Vogal Armando Vieira (PPD/PSD) 
Vogal Jorge Nascimento (CDS/PP) 
Vogal João Pedro Dias (CDS/PP) 
Da Câmara Municipal: 
Presidente da Câmara, para os esclarecimentos atinentes às intervenções efectuadas. 
Vogal Armando Vieira (PPD/PSD) 
 
(Saiu da sala o Vogal Manuel Júlio Braga Alves). 
 
Vogal Manuel António Coimbra (PPD/PSD) 
Vogal Raúl Martins (PS) 
 
Seguidamente o Presidente da Mesa, colocou à votação o ponto n.º 3 - Atribuição de 
Despesas de Representação ao Pessoal Dirigente dos Serviços Camarários e Serviços 
Municipalizados, sendo o mesmo rejeitado com três votos a favor (PS3), treze abstenções 
(PS5+PSD1+PP7) e onze votos contra (PS3+PSD7+PCP1). 
 
 
Seguiram-se as declarações de voto dos vogais: 
 
Vogal João Pedro Dias (CDS/PP): 
“Como facto raro, a bancada do PP (pelo menos na sua composição presente) votou toda unida 
pela primeira vez. Assim sendo, justificava a abstenção da bancada do Partido Popular, com o 
facto de essencialmente terem surgido dúvidas que a documentação que foi entregue não 
esclarece; nomeadamente quanto ao nível salarial das pessoas que eram visadas por estas 
despesas de representação, nomeadamente quanto a outro tipo de benefícios, de regalias que 
existam, e sobre as quais seriam acumuladas sobre as despesas de representação. Abstivemo-
nos atrevendo-nos a solicitar que se a Câmara Municipal entender formular o juízo político de 
reapresentar esta proposta ou uma proposta semelhante, que o faça instruindo os processos com 
todos estes elementos que nos permitam duma forma objectiva ajuizar aquilo que de facto está 
em causa.” 
 
(Reentrou na sala o Vogal António Ildebrando Nunes Costeira). 
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Vogal Rogério Madaíl (PPD/PSD): 
“Eu abstive-me, porque estando confrontado perante injustiças contraditórias decorrentes da 
inadequação do sistema remuneratório da Administração Publica, não posso aceitar que o 
Governo transfira para as Assembleias Municipais o ónus da incoerência do mesmo sistema.” 
 
Vogal João Barbosa (PS): 
“Eu votei contra e queria-me regozijar pela vitória da votação porque foi uma vitória da 
proposta solidária pelos mais desfavorecidos.” 
 
Vogal António Salavessa (PS): 
“Votei contra porque não podia aceitar de forma alguma uma injustiça relativa, que daria a um 
grupo muito restrito de trabalhadores municipais um aumento vultuoso, quando este ano a 
actualização dos salários da função pública foi de dois virgula três por cento. E aquilo que é 
necessário, é uma actualização global dos salários dos trabalhadores da função publica e não 
apenas meia dúzia deles.” 
 
Vogal Armando Vieira (PPD/PSD): 
“Faço uma declaração de voto em nome dos que votaram contra, uma vez que um elemento se 
absteve. Para dizer que esta nossa posição contra, nada tem de pessoal. Não é sequer uma 
vitória de ninguém nem a derrota de ninguém. Faço aqui um apelo ao senhor Presidente da 
Câmara, que mande os seus Serviços de Pessoal estudar a fórmula de aplicar esta verba em 
aumentos dentro daquilo que a lei permitir, àqueles que estão claramente abaixo da linha de 
água (em termos salariais) no Município de Aveiro. Obviamente, que acho que o senhor 
Presidente da Câmara fará o seu juízo de valor, não sei interpretar aquilo que pensará neste 
momento, mas estou certo que ele comungará do nosso pensamento, de que com esta decisão foi 
feita justiça.” 
 
Continuando, submeteu à votação da Assembleia a acta em minuta respeitante a esta reunião. 
Depois de lida foi colocada à discussão não se verificando intervenções. Submetida à votação, 
foi a mesma aprovada por unanimidade e cujo texto se anexa, fazendo parte integrante da 
presente acta. 
 
Seguidamente, o Presidente da Mesa deu por encerrada a primeira reunião da Sessão 
Extraordinária, convocando nos termos regimentais a próxima reunião para o dia 10 de Julho do 
ano 2000 (segunda-feira) pelas 18:00 horas. 
Eram 01:00 horas do dia 8 de Julho de 2000. 
Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente acta, que tem como suporte gravação 
magnética de tudo quanto ocorreu na respectiva reunião, de acordo com o disposto no n.º 5 do 
artigo 61.º do Regimento, e vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e por mim, Manuel 
Cartaxo, funcionário municipal destacado nos Serviços de Apoio à Assembleia Municipal, que a 
elaborei nos termos legais. 
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