ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Acta nº. 02/2009

ACTA
DA
SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE
RESENDE,
REALIZADA
EM
30.03.2009

LOCAL: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Salão Nobre dos Paços do Concelho de Resende. ---------------------------------------------------------------CONSTITUIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA: -----------------------------------------------------------------------PRESIDENTE: Senhor Dr. Manuel Joaquim Garcez Trindade (PS); -----------------------------------------1º SECRETÁRIO: Senhor Joaquim da Conceição Sousa (PS); ------------------------------------------------2º SECRETÁRIO: Senhor Dr. Pedro Manuel Soares Cardoso (PS). -----------------------------------------HORA DE ABERTURA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------Eram 14h40 quando o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal deu início à sessão. FALTAS E SUBSTITUIÇÕES: ----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente comunicou ao Plenário as seguintes faltas e substituições: ------------------------Foram convocados para participar nesta sessão os membros Manuel Júlio Nunes da Costa, eleito
pela lista do Partido Socialista, para substituição do membro Cláudia Isabel do Couto Vieira e os
membros Carla Maria Gama da Cunha José, Jorge Manuel Dias Colaço e António Inácio Dias, eleitos
pela lista do Partido Social Democrata, para substituição, respectivamente, dos membros Sérgio
Miguel Cardoso Almeida e Sousa, Rui Miguel de Viseu Botelho Cardoso e Luís Miguel Pinto
Botelheiro, ausentes por período inferior a 30 dias, conforme comunicações apresentadas. --------------O Senhor José Carlos Gomes (Presidente da Junta de Freguesia de Miomães - PS) foi substituído
pelo seu Tesoureiro Senhor Cesário Machado de Almeida (PS).---------------------------------------------------Faltaram os membros Manuel Gonçalves (Presidente da Junta de Freguesia da Panchorra – PSD)
e Jorge Manuel Dias Colaço (PSD).----------------------------------------------------------------------------------------A. PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”: ------------------------------------------------------------------Não se verificaram quaisquer intervenções. -------------------------------------------------------------------------B. PERÍODO DE “ORDEM DO DIA”: -------------------------------------------------------------------------------------B.1. CONTRATO DE CEDÊNCIA DE ACÇÕES ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE E A
FINERGE – GESTÃO DE PROJECTOS ENERGÉTICOS, S.A. - RATIFICAÇÃO;---------------------------Foi presente, para ratificação e remetido pelo Executivo Camarário, o contrato de Cedência de
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Acções celebrado entre a Câmara Municipal de Resende e a FINERGE – Gestão de Projectos
Energéticos, S.A..----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não se verificaram quaisquer intervenções.--------------------------------------------------------------------------Neste momento ausentou-se o Senhor Isidro Pereira (Presidente da Junta de Freguesia de
Ovadas – PSD).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colocado o assunto a votação, foi o mesmo aprovado por maioria, com os votos favoráveis da
Bancada do Partido Socialista e 8 abstenções da Bancada do Partido Social Democrata; ---------Retomou a sessão o Senhor Isidro Pereira (Presidente da Junta de Freguesia de Ovadas – PSD).-B.2. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COMPANHIA DAS
ÁGUAS DAS CALDAS DE ARÊGOS E SOCIEDADE DE HÓTEIS DAS CALDAS DE ARÊGOS –
APROVAÇÃO DA MINUTA;--------------------------------------------------------------------------------------------------Foi presente, para aprovação e remetida pelo Executivo Camarário, a minuta do contrato de
Compra e Venda das Sociedades Anónimas Companhia das Águas das Caldas de Arêgos e
Sociedade de Hóteis das Caldas de Arêgos.-----------------------------------------------------------------------------Verificaram-se as seguintes intervenções:----------------------------------------------------------------------------O Senhor Dr. Pedro Cardoso referiu a importância deste assunto, o qual já foi discutido por
diversas vezes nos órgãos municipais. Na sua opinião trata-se de um negócio que resultou de uma
negociação bilateral exemplar e do qual todos devemos estar orgulhosos. Por último acrescentou que
o futuro de Caldas de Aregos, ao passar pela Câmara Municipal, passa também por todos nós.---------A Senhora Drª Teresa Pais considerou igualmente que se trata de um momento de grande
importância para Resende e do qual todos nos devemos orgulhar, na medida em que representa uma
esperança em relação ao futuro. Futuro este que será certamente melhor, principalmente ao nível da
questão da empregabilidade e de um desenvolvimento mais coeso.----------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara interveio para proferir algumas notas sobre este assunto,
designadamente para informar o plenário de qual o procedimento que adoptará nos próximos tempos.
Nessa medida informou que o balneário termal passará a estar aberto todo o ano, ressalvando o
período destinado a operações de manutenção (por norma desde 15 de Dezembro a 15 de Janeiro) e
que até ao fim do ano serão criados 50 novos postos de trabalho, tudo no seguimento dos estudos já
anteriormente apresentados. Estas medidas pressupõem uma nova política de custos de utilização e
um aumento da própria frequência do balneário. A este propósito deu a conhecer dois exemplos de
balneários termais com administração autárquica – São Pedro do Sul e Carvalhal – onde são já
visiveis os efeitos dos investimentos realizados e que são um exemplo a seguir. Referiu também que
a Câmara irá elaborar um “master plan” para Caldas de Aregos e que irá solicitar um estudo a
auditores reconhecidos para avaliação dos activos estratégicos existentes e definir o modelo e ramo
de negócio que está subjacente a Caldas de Aregos. Por último esclareceu que é ainda necessário
conformar estas sociedades ao estatuto de EM, nos termos da lei, e que para efeitos de designação
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dos novos membros dos órgãos sociais serão tidos em conta dois critérios, designadamente o de que
os responsáveis pelos órgãos sociais saírão dos órgãos do município (os Conselhos de Administração
das sociedades sairão do executivo camarário e o órgão deliberativo das mesmas será integrado por
membros da Assembleia Municipal) e o de que apenas serão considerados para esse efeito os eleitos
que desde o início do processo acreditaram neste projecto. Concluíu informando que esta designação
terá em conta o resto de duração do actual mandato autárquico e que apresentará uma proposta de
nomeação à Câmara Municipal contemplando a indicação do Presidente da Câmara para Presidente
dos Conselhos de Administração, de um Vereador da maioria socialista para Vogal dos Conselhos de
Administração, de um Vereador da bancada da oposição (a indicar por esta) para Vogal dos
Conselhos de Administração, do Presidente da Assembleia Municipal para Presidente das Mesas da
Assembleia Geral, do Senhor Joaquim da Conceição Sousa para Secretário das Mesas da
Assembleia Geral e do Senhor Manuel Diogo para suplente das Mesas da Assembleia Geral.-----------O Senhor Profº Joaquim Rodrigo referiu que a sua bancada mantem a sua posição de base,
uma vez que não cabem aqui os esclarecimentos às dúvidas que levantou na última sessão. Reiterou,
contudo, que deseja todo o sucesso para esta operação e que faz votos para que Caldas de Arêgos
se torne um dos motores para o desenvolvimento do concelho de Resende.-----------------------------------Colocado o assunto a votação, foi o mesmo aprovado por maioria, com os votos favoráveis da
Bancada do Partido Socialista e do Senhor Isidro Pereira (Presidente da Junta de Freguesia de
Ovadas – PSD) e 8 abstenções da Bancada do Partido Social Democrata.--------------------------------

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, deu por
encerrada a sessão, eram 15h50, tendo sido aprovados em minuta todos os assuntos remetidos pela
Câmara Municipal a esta sessão da Assembleia. ----------------------------------------------------------------------E eu,

, Chefe da Divisão Administrativa e de Serviços

Urbanos, a redigi e subscrevo. -----------------------------------------------------------------------------------------------

_______________________________
Dr. Manuel Joaquim Garcez Trindade
Presidente da Assembleia Municipal

________________________________
Dr. António Manuel de Almeida Pinto
Chefe da DASU
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