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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NÚMERO 5/19 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019 

 

---------Aos trinta dias do mês de Outubro de dois mil e dezanove, realizou-se uma 

reunião extraordinária da Câmara Municipal, sob a presidência de JORGE HENRIQUE 

FERNANDES DE ALMEIDA, e com a presença dos Srs. Vereadores  EDSON 

CARLOS VIEGAS SANTOS, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, JOÃO CARLOS 

GOMES CLEMENTE, PAULO ALEXANDRE GUERRA AZEVEDO SEARA,  ANTÓNIO 

MANUEL GAMA DUARTE e ANTERO RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA.------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, MARIA DE LURDES DUARTE DA 

FONSECA. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Eram quinze horas  e quinze minutos quando o Sr. Vice-Presidente, uma vez 

que o Sr. Presidente anunciou o seu atraso, declarou aberta a reunião. ------------------ 

---------Entretanto deu entrada na sala de reuniões o sr. Presidente, que justificou o 

motivo do seu atraso, que se prendeu com problemas ocorridos no Centro de Saúde, 

provocados pelo mau tempo que se faz sentir, tendo, de imediato, assumido a 

presidência dos trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------ 

---------IMPOSTOS MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 503/19 - FISCALIDADE MUNICÍPIO ÁGUEDA PARA O ANO 2020 

---------Iniciando este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Vereador Antero Almeida fez 

uma análise crítica de todo o documento, afirmando ter entendido a diferenciação que 

é feita na aplicação das taxas da Derrama e do IRS, contudo, na sua opinião, a 

Câmara não deveria prescindir da totalidade da taxa do IRS a que tem direito,  deveria 

arrecadar parte desse dinheiro e com ele, desenvolver um programa de apoio social  

para os mais desfavorecidos porque, segundo disse, da forma em que  está a ser 

proposto, beneficiam-se todos os munícipes, quer sejam mais ou menos necessitados, 

o que acha injusto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Em relação à Derrama, o mesmo Sr. Vereador disse entender que a Câmara 

deveria ter uma particular atenção relativamente à questão fiscal das empresas, 

porque são elas que geram a riqueza no Concelho, não perspetivando, do documento 

em apreço, qualquer benefício para as mesmas. ------------------------------------------------ 

----------O Sr. Presidente, relativamente à intervenção do Sr. Vereador Antero Almeida 

disse, que a isenção da taxa da Derrama se vai manter para as firmas que tenham um 

volume de negócios inferior a 100.000,00€ e que a taxa proposta incide apenas sobre 

o lucro tributável sujeito e não isento de IRC, o que, na sua opinião, é uma proposta 

bastante razoável para a empresas do concelho, porque é aplicada ao lucro gerado  e 
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porque as que têm um pequeno volume de negócios, as micro e pequenas empresas 

ficam isentas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Quanto ao parecer do Sr. Vereador, no sentido da Câmara não prescindir da 

totalidade do IRS em beneficio de todos os munícipes, mas prescindir apenas de uma 

parte, e com a verba remanescente, apoiar os munícipes de mais parcos recursos, o 

Sr. Presidente informou que a Câmara sempre apoiou as famílias com maiores 

carências financeiras, através da isenção de pagamento de taxas municipais, de 

atribuição de subsídios para pagamentos de rendas, para pagamento de rendas em 

atraso, com apoios pontuais em diversas situações imponderáveis e de reveses 

económicos etc, tudo isto no intuito de captar pessoas para trabalhar e 

consequentemente, residir em Águeda. ------------------------------------------------------------ 

---------Também o Sr. Vereador Paulo Seara se manifestou sobre este assunto para 

dizer que se está a justificar a redução de algumas taxas com a criação de condições 

de captação de novos residentes e de investimentos, mas que se constata que o 

concelho cada vez tem menos população e, no seu entender, se a Câmara não 

prescindisse da totalidade do valor do IRS que lhe cabe por lei, poderia aplicar essa 

verba na construção de habitações a custos controlados, de que a população tanto 

carece e, dessa forma, seria aplicado  em beneficio da população mais desfavorecida. 

---------Em conclusão, o Sr. Vereador Paulo Seara disse que é importante que, em vez 

de se prescindir do dinheiro dos impostos, se estudasse uma forma de o aplicar na 

fixação de pessoas no concelho e na melhoria do bem estar dos seus habitantes, 

porque em Águeda, comparativamente a outros concelhos e até ao país, a população 

é extremamente envelhecida e, por isso, com algumas necessidades especiais .------ 

---------O Sr. Vereador Antero Almeida, voltando a intervir sobre o assunto, disse que o 

que a Câmara fez no Casarão, para a fixação de empresas, deveria fazer para a 

construção de habitação, porque a carência de habitação em Águeda é um problema 

identificado, os terrenos para construção são muito caros o que dificulta a construção 

pelo que entende que a Câmara tem que ponderar essa questão. ------------------------- 

-------- Relativamente às intervenções anteriores, o Sr. Presidente disse que, 

efetivamente, nos últimos anos a população do concelho tem decrescido mas, 

ultimamente, têm vindo a fixar-se muitos cidadãos estrangeiros e as escolas estão 

cheias, com mais turmas e mais alunos, o que confirma os indicadores mais recentes 

de que tem vindo a aumentar o número de habitantes no município. Quanto à 

construção de habitação a custos controlados, o Sr. Presidente informou que já 

existem alguns no concelho, mas que tem que haver uma firma que se interesse pelo 

assunto e desenvolva o processo em parceria com a Câmara e essa firma não tem 

aparecido. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Posta a votação verificou-se que esta proposta, relativa à Fiscalidade do 

Município Águeda Para o Ano 2020, foi aprovada por maioria, com os votos a favor do 

Sr. Presidente e dos Srs. Vereadores Edson Santos, Elsa Corga e João Clemente e 

votos contra dos Srs Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida tendo 

este último apresentado a seguinte Declaração de Voto: -------------------------------------- 

---------”Não havendo possibilidade de votar ponto a ponto a Fiscalidade do Município 

sendo a o mesmo votado em pacote, sou abrigado a votar contra”. ------------------------ 

--------GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL- 

--------PROPOSTA 504/19 - GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO E 

MAPA DE PESSOAL ANO 2020 ---------------------------------------------------------------------- 

---------A principiar este assunto, usou da palavra o Sr. Vereador Edson Santos que fez 

uma resenha de todo o processo, da estratégia a que obedeceu a sua elaboração e 

dos resultados que se pretende obter, demorando a sua explanação em algumas 

obras que considera importantes para o concelho. ---------------------------------------------- 

---------O Sr. Vereador António Duarte, que interveio a seguir, lembrou o ofício enviado 

pela DGAL, onde é feito o alerta precoce ao Município sobre a taxa de execução, da 

receita prevista no orçamento, inferior a 85% em dois anos consecutivos, para dizer 

que a Câmara não tem cumprido as Grandes Opções do Plano e Orçamento, que a 

aprovação destes documentos é uma formalidade, é um exercício previsional e não é 

cumprido, é pura ficção e recusa-se a cooperar com isso. ------------------------------------ 

---------Relativamente  à intervenção do Sr. Vereador, o Sr. Presidente referiu algumas 

das obras previstas nos documentos em análise que considera fulcrais para o 

desenvolvimento do concelho, nomeadamente as obras no Hospital, que terão início 

brevemente, a beneficiação do Mercado Municipal, do Centro de Saúde, das Unidades 

de Saúde  de Aguada de Cima, Travassô e Mourisca do Vouga, mencionando, 

também, os investimentos que estão previstos para as infraestruturas do PEC, para a 

preservação do meio ambiente e sustentabilidade, para pavimentações viárias, para a 

Cultura, para o Associativismo Desporto e juventude, para a Pateira,  realçando, ainda, 

as elevadas verbas que se pretende investir nas freguesias e no setor da Educação . 

---------Disse, também, o Sr. Presidente, que as Grandes Opções do Plano e 

Orçamento são um documento fundamental para o município e que, na sua opinião,  

como se trata de um documento previsional e, por isso, sujeito a constrangimentos 

que impedem a sua concretização, nomeadamente eventuais atrasos no lançamento 

de um concurso, demora do Visto do Tribunal de Contas no Contrato de determinada 

obra, ou imprevistos só detetáveis no decurso da obra, se deve fazer uma Alteração 

Orçamental no final do ano, para adaptar o previsto com o efetivamente realizado, 

para evitar os alertas da DGAL. ----------------------------------------------------------------------- 

5/19,2 2019-10-24



 

 4 

--------O Sr. Vereador Paulo Seara, que interveio a seguir, disse que considera que as 

verbas contidas nas Grandes Opções do Plano e Orçamento estão amplamente 

empoladas, não é realista, na sua opinião, quando se tem a expetativa de arrecadar 

uma qualquer verba e não se tem a certeza de quanto, contabiliza-se pelo mínimo 

expectável e, no caso da verba superar a previsão, faz-se uma Alteração Orçamental a 

corrigir a verba.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Acrescentou, ainda o Sr. Vereador Paulo Seara que, neste caso em análise, 

trata-se de um Orçamento totalmente de ficção, com gastos avulsos, sem visão de 

futuro, não enfrentando nenhum dos graves problemas que afetam o concelho, além 

de que as grandes verbas que o Sr. Presidente apontou como investimento nas 

freguesias se trata, apenas da execução de obras contempladas em Orçamentos 

Participativos e quanto às obras previstas para a Pateira, não existe prevista verba 

suficiente para o que se pretende fazer. ------------------------------------------------------------ 

-------- Voltando a intervir sobre este assunto, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que 

as  Grandes Opções do Plano são um documento pouco ambicioso em que o centro 

das atenções é a imagem de Águeda, acrescentando alguns comentários sobre o 

planeamento territorial da cidade e sua descaraterização. ------------------------------------ 

--------A terminar a sua intervenção, o Sr. Vereador Antero Almeida referiu que não viu 

plasmado nos documentos em análise, a verba destinada ao apoio ao desporto a que 

ele já se referiu em reunião do Executivo e foi objeto de Recomendação por parte  da 

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

--------Tanto o Sr. Presidente como os Srs. Vereadores Edson Santos como Elsa 

Corga, fizeram uma resenha das ações que têm desenvolvido para corresponder à 

Recomendação da Assembleia Municipal, informando que tudo tem sido infrutífero, 

que não há entendimento sobre a forma e condições como isso deve ser feito mas 

que, em qualquer ocasião, assim que forem acertadas essas questões se pode, 

através de uma Revisão Orçamental, colocar em Orçamento a verba suficiente para 

cumprir a Recomendação referida. ------------------------------------------------------------------ 

-------- Esta proposta, referente às Grandes Opções do Plano e Orçamento e Mapa de 

Pessoal Ano 2020, foi aprovada por maioria com os votos a favor do Sr. Presidente e 

dos Srs. Vereadores Edson Santos, Elsa Corga e João Clemente e votos contra dos 

Srs. Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida. ---------------------------- 

---------O Sr. Vereador António Duarte apresentou, relativamente aos assuntos em 

apreço, a seguinte Declaração de Voto: ------------------------------------------------------------ 

----------”As três peças que aqui vêm para apreciação e votação são a corporização da 

política desta câmara e são indissociáveis. Assim sendo, votarei contra todas elas, 
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rejeitando as políticas seguidas, as prioridades definidas e a forma de levar à prática 

essas políticas e essas prioridades”. ---------------------------------------------------------------- 

 --------Eram dezassete horas quando o Sr. Presidente declarou a reunião encerrada, 

da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Maria de Lurdes Duarte da 

Fonseca, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente, de acordo com o 
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