
 

 1 

ATA DA REUNIÃO NÚMERO 21/22 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022 

 

---------Aos dezassete dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e dois, realizou-se 

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

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

VIEGAS SANTOS, MARLENE DOMINGUES GAIO, VASCO MIGUEL RODRIGUES 

OLIVEIRA, LUÍS HERCULANO HENRIQUES PINHO e ANTERO RICARDO DOS 

SANTOS ALMEIDA. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------Eram catorze horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou aberta a 

reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------FALTAS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pela Sr.ª Vereadora 

DANIELA ALEXANDRA PEREIRA HERCULANO. ---------------------------------------------- 

---------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------- 

---------Principiando este ponto da Ordem do dia, o Sr. Presidente referiu-se a uma 

publicação realizada pelo Jornal da Bairrada onde são apresentadas conclusões  

sobre os resultados operacionais das maiores empresas da região, constatando-se 

que o concelho de Águeda lidera o ranking das 500 maiores empresas da região da 

Bairrada, em número de empresas, em valor de vendas e em volume de exportações 

registados em 2021, posicionando as empresas de Águeda entre as melhores e 

maiores da região. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Presidente que o empreendedorismo do concelho de Águeda, 

fortemente industrializado, tem cativado cada vez mais investidores e empresas, e é 

também o concelho mais exportador de toda esta região da Bairrada, colocando 200 

empresas no ranking das 500 maiores em volume de exportações. ------------------------ 

--------Disse, também, o Sr. Presidente, que estão sediadas em Águeda 190 das 500 

maiores empresas dos seis concelhos que compõem a região da Bairrada (Águeda, 

Anadia, Cantanhede, Mealhada, Oliveira do Bairro e Vagos), o que corresponde a uma 

representação de 38% das existentes e 40% das  maiores exportadoras da Bairrada.- 

--------A seguir, o Sr. Presidente referiu-se a publicação efetuada a propósito de uma 

intervenção efetuada pelo Presidente da Câmara Municipal de Aveiro acerca da 

construção do Eixo Rodoviário Águeda/Aveiro, afirmando que isso não justifica o 
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alarido que foi criado, porque as palavras do Sr. Presidente da Câmara foram 

descontextualizadas alterando-lhe, dessa forma o sentido.. ---------------------------------- 

--------O Sr. Presidente, continuando este mesmo assunto, disse que é a Câmara de 

Águeda quem lidera este processo, que tudo está a correr conforme planeado, que já 

foi recebido o ‘Visto’ do Tribunal de Contas e que, no seu entender, todos devem  

estar unidos na concretização desta obra, que é da maior importância para a 

população dos dois concelhos. ------------------------------------------------------------------------ 

-------Acerca deste processo o Sr. Presidente disse, ainda, que a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro tem referido Águeda como 

exemplo na implementação de investimentos, o que inspira confiança no êxito dos 

projetos em curso e na forma como Águeda está a lidar com a realização das obras 

projetadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Continuando a usar da palavra o Sr. Presidente referiu a quantidade de chuva 

que caiu nos últimos dias para dizer que, embora se tenha atingido a cota de cheia, 

isso não teve efeitos na parte baixa da cidade de Águeda uma vez que as obras 

levadas a efeito para controle das cheias tiveram os seus efeitos, dentro daquilo que 

era expetável, evitando o alagamento das ruas e dos estabelecimentos comerciais.--- 

--------O Sr. Vereador Edson Santos, que interveio a seguir, informou que o programa 

que se elaborou para o período natalício, que este ano vai incluir, também, o Parque 

da Alta Vila, está concluído, esperando-se uma grande afluência de pessoas a 

Águeda, o que irá promover o comércio tradicional e contribuir para o investimento na 

economia local. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Luís Pinho, que principiou por dizer 

que as noticias que foram veiculadas acerca do Eixo Rodoviário Águeda/Aveiro e todo 

o alarido que originou, também o preocupou, mas que ficou contente com as 

explicações  que o Sr. Presidente prestou, de que não era isso que o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Aveiro pretendeu dizer, que o processo está a desenvolver-se 

conforme estava previsto e que já foi emitido o ‘Visto’ do Tribunal de Contas. ----------- 

--------Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Luís Pinho disse que a Feira das 

Velharias está a ficar desordenada, com os vendedores a ocuparem as entradas dos 

prédios, criando sérias dificuldades aos moradores, especialmente àqueles com 

mobilidade reduzida, para acederam às suas habitações, pelo que, na sua opinião, é 

preciso organizar o espaço de venda. --------------------------------------------------------------- 

--------A seguir, o Sr. Vereador Luís Pinho disse que as inundações o preocupam, 

como cidadão e como membro do Executivo e, por isso, ficou satisfeito porque a baixa 

da cidade de Águeda foi poupada, não obstante as fortes chuvas dos últimos dias, 
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evidência de que as obras que foram executadas resultaram, que está tudo a 

funcionar bem, por isso parabeniza o Sr. Presidente por este feito. ------------------------ 

--------Acrescentou este Sr. Vereador que existem outros pontos frágeis no concelho, 

frequentemente sujeitos a cheias, que precisam, também, de ser intervencionados. -- 

--------Questionou, também, o Sr. Vereador Luís Pinho se a Câmara mantém a 

intenção de apoiar financeiramente a União de Freguesias de Trofa Segadães e 

Lamas do Vouga na aquisição de um terreno para ampliação do Cemitério de 

Segadães. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O mesmo Sr. Vereador, a seguir, referiu-se ao processo de transferência das 

competências da Ação Social, do Poder Central para as Autarquias, questionando se 

já foram tomadas algumas diligencias sobre o assunto, uma vez que o prazo para 

assunção dessas competências termina a 1 de janeiro de 2023. ---------------------------- 

--------De seguida, o Sr. Vereador Luís Pinho reforçou o que já tinha dito na reunião 

de 3 de fevereiro do corrente ano, acerca da necessidade das Juntas/Uniões de 

freguesia darem mais atenção aos fontanário públicos, com análises regulares da 

água e afixação do seu resultado junto às mesmas, uma vez que tem conhecimento 

que muitos munícipes utilizam a agua das fontes para consumo próprio, pelo que 

considera esta situação da maior relevância para a saúde publica e que deve 

merecer o máximo cuidado e atenção por parte do município e que não abona nada 

em favor dos prémios atribuídos recentemente ao município na área da 

sustentabilidade e ambiental.------------------------------------------------------------------------ 

--------Referiu ainda que foi publicado em 2022-09-26 o “Relatório Anual dos 

Serviços de Águas e Resíduos em Portugal (RASARP)” elaborado pela ERSAR que 

no Volume 2 - Controlo da qualidade da água para consumo humano faz diversas 

referências a Águeda e que comparamos mal com os demais concelhos nesta 

matéria, desde logo ao apontar o município de Águeda com grande responsável 

pela queda do índice “fontanários com desinfeção nos Fontanários de Origem Única 

de Água” de 93% para 89%. Efetivamente, no ponto “2.3.FONTANÁRIOS ORIGEM 

ÚNICA DE ÁGUA” desse relatório (página 25) refere: ------------------------------------------ 

---------“Para garantir a qualidade microbiológica da água dos fontanários, as 

entidades gestoras devem, como medida de salvaguarda da proteção da saúde 

humana, assegurar a desinfeção da água, procedendo à verificação de conformidade 

através da sua monitorização. Dos dados recolhidos nos PCQA verifica-se que cerca 

de 89 % dos fontanários de origem única possuem um sistema de desinfeção. 

Embora seja assinalável o esforço efetuado pelas entidades gestoras na correção 

desta situação verifica-se que na região Centro persistem ainda fontanários sem 

desinfeção, existentes essencialmente nos municípios de Águeda e Sever do Vouga” 
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--------Já a página 26 desse mesmo relatório refere: -------------------------------------------- 

--------“A evolução destes dados assinalam que a existência de desinfeção nestes 

fontanários tem aumentado de uma forma consistente nos últimos anos: de 80 % em 

2016, para 93 % em 2020. Em 2021, este indicador diminuiu para 89 % devido à 

integração de fontanários sem desinfeção do município de Águeda. Apesar deste 

decréscimo salienta-se o esforço desenvolvido pelas entidades gestoras e que deve 

ser mantido nos próximos anos.“---------------------------------------------------------------------- 

-------A terminar a sua intervenção, o Sr. Vereador Luís Pinho solicitou que lhe fosse 

facultado o relatório da CESOP “Índice de Sustentabilidade Municipal 2022” onde 

constem os indicadores avaliados (todos) porque considera esses dados importantes 

e eles não foram divulgados. -------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente, que usou da palavra a seguir, disse que, para além da parte 

baixa da cidade, que costuma formar cheia quando chove muito, também é  habitual 

haver inundações na rotunda de Barrô, situação já antiga a que a Câmara tem estado 

atenta, mas que se tem mostrado de difícil resolução. ----------------------------------------- 

--------O mesmo acontece, acrescentou o Sr. Presidente, na rotunda da Catraia de 

Assequins, onde passa uma linha de água, de pequena monta, que não dá vazão  

quando chove abundantemente. --------------------------------------------------------------------- 

-------Quanto à concessão de apoio financeiro para a ampliação do cemitério de 

Segadães, o Sr. Presidente informou que a Câmara continua disponível para apoiar a 

aquisição do terreno necessário, estando pendente das diligencias do Presidente da 

respetiva União de freguesias, para a apresentação da proposta de concretização da 

compra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Continuando a sua intervenção, o Sr. Presidente referiu-se à distribuição 

domiciliária de água nas localidades de Segadães e Fontinha para dizer que é a única 

situação no Concelho em que a captação, tratamento e distribuição domiciliária de 

água não foi concessionada, continuando esse serviço a ser da responsabilidade da 

União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, não obstante as 

diligencias que foram feitas para que, também, nessas duas localidades, fosse a 

ADRA a disponibilizar a água para consumo humano. ----------------------------------------- 

--------Reforçou o Sr. Presidente que a Câmara, tendo em vista zelar pela boa 

qualidade da água que é disponibilizada aos moradores de Segadães e Fontinha, fez 

todas as diligencias para que aquele sistema de captação, tratamento e distribuição 

fosse, também, concessionado à ADRA mas que essa resolução foi indeferida pela 

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

--------O Sr. Presidente acrescentou ainda que a Câmara sempre pugnou pela pela boa 

qualidade da água disponibilizada aos munícipes do concelho e, em Segadães e 
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Fontinha, isso não se pode aferir porque a União de Freguesias de Trofa Segadães e 

Lamas do Vouga, como entidade gestora daquele sistemas de abastecimento público, 

não tem, no início de cada ano civil, apresentado um Programa de Controlo da 

Qualidade da Água para consumo humano, aprovado pela ERSAR. ----------------------- 

-------Quanto aos fontanários, informou o Sr. Presidente, a competência para a sua 

manutenção e análise da qualidade da água foi delegada nas respetivas 

Juntas/Uniões de Freguesia que têm a incumbência, também, de divulgar os 

resultados.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------Relativamente à Feira das Velharias, o Sr. Presidente disse que  há necessidade 

de se criar um Regulamento para esse espaço, porque a Feira tem crescido muito, de 

uma forma anárquica, e que já lá se vendem outros produtos que não velharias. ------ 

-------Sobre a transferência de competências da Ação Social, da alçada do Poder 

Central para os Municípios, o Sr. Presidente informou que tudo indica que vai 

acontecer em 1 de janeiro de 2023, embora o pacote financeiro associado não 

acompanhar as necessidades e ser bastante complexo.--------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente informou, também, que a Câmara já reuniu duas vezes com as 

IPSS’s do Concelho, para analisar questões técnicas e de financiamento, e que se 

acordou que todas aquelas instituições vão manter os Acordos de Cooperação 

celebrados com a Segurança Social, fazendo tudo o que se têm vindo a fazer, do 

mesmo modo, evitando que possa haver algum vazio de funções, derivado à 

delegação destas competências, estando a ser envidados esforços para que esses 

documentos sejam colocados à apreciação da Assembleia Municipal em próxima 

Sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------De seguida, usou da palavra o Sr. Vereador Antero Almeida para dizer que, 

propositadamente, se tem mantido mais contido quando usa da palavra, para testar se 

o Sr. Presidente é ríspido por se sentir melindrado com as suas intervenções, ou se 

é essa a sua forma normal de agir, mas que tem reparado que não é nada pessoal, 

que ele fala de igual forma com todos, como ficou provado da forma agressiva como 

respondeu ao Sr. Vereador Luís Pinho. ------------------------------------------------------------- 

-------Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que, 

relativamente às cheias em Águeda, não obstante a quantidade de chuva que caiu nos 

últimos dias, tudo correu bem, o que o deixou contente. --------------------------------------- 

-------Acrescentou este Sr. Vereador que o que leu sobre a intervenção do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Aveiro acerca a execução do Eixo Rodoviário 

Águeda/Aveiro  o deixou preocupado mas que o tranquiliza a informação prestada pelo 

Sr. Presidente sobre o assunto.------------------------------------------------------------------------ 
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--------O Sr. Vereador Antero Almeida, a seguir, questionou se tem havido atraso no 

pagamento às Juntas/Uniões de Freguesia das importâncias devidas pela 

disponibilização dos Espaços Cidadão. ------------------------------------------------------------- 

--------Disse, também este Sr. Vereador que foi contactado por diversos munícipes que 

se mostravam revoltados por terem sido multados, por as suas viaturas estarem 

estacionadas transgredindo a lei, e manifestaram o seu desagrado por não terem sido 

avisados de que a Câmara ia reiniciar a fiscalização dos estacionamento.---------------- 

-------Ainda sobre este mesmo assunto, o Sr. Vereador Antero Almeida questionou se 

é verdade que os fiscais municipais, quando detetam uma viatura estacionada 

indevidamente, enviam uma fotografia da viatura para a GNR, e alertou que sendo 

assim, podem estar a violar a Lei da Proteção de Dados. ------------------------------------- 

-------Este Sr. Vereador, a seguir, perguntou quanto foi pago à GNR, no último ano, de 

como gratificações. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A terminar a sua intervenção, o Sr. Vereador Antero Almeida voltou a solicitar o 

processo relativo à construção do Driving Range, referindo, a propósito, o acidente em 

que um munícipe caiu num buraco existente nesse espaço e questiona se a Câmara 

vai contactar a empresa construtora para assumir a responsabilidade pelo sucedido.-  

--------A seguir, este Sr. Vereador perguntou quanto é que foi gasto, na totalidade, com 

a última edição do AgitÁgueda porque, para além dos contratos constantes da 

Plataforma Eletrónica de Contratação Publica ACINGOV, sabe que existem mais 

algumas despesas que falta contabilizar. ----------------------------------------------------------- 

-------Sobre os Espaços Cidadão, o Sr. Presidente informou que isso é matéria que já 

foi descentralizada nas Juntas/Uniões de Freguesia e que pensa que o Poder Central 

já contempla, na verba destinada àquelas Autarquias, uma importância destinada a 

custear as despesas com os Espaços Cidadão. -------------------------------------------------- 

-------Relativamente à fiscalização do estacionamento de viaturas na área do concelho, 

o Sr. Presidente informou que a Câmara não suspendeu o Código de Estradas, que 

apenas tomou medidas no âmbito do Plano Municipal de Emergência e que agora, que 

foi desativado o Plano, tudo volta ao normal com a fiscalização e a penalização de 

quem infringe a lei. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Vereador Antero Almeida alertou para a falta de estacionamento na área da 

cidade, o que causa muitos transtornos a quem aqui vive ou trabalha, pelo que, na sua 

opinião, se deveria ter avisado de que se iria retomar a fiscalização e multar as 

viaturas que se encontrassem estacionadas indevidamente, por forma a que as 

pessoas encontrassem alternativas. ----------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente informou que o espaço publico tem que ser fruído por todos, e 

que algumas situações não podem ser resolvidas pela fiscalização municipal, que têm 
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que ser transmitidas à GNR, conforme foi concertado com aquela força de segurança, 

mas que a questão do cumprimento da Lei da proteção de Dados é cumprida. --------- 

-------Quanto ao caso do munícipe que caiu num buraco existente no local onde foi 

construido o Driving Range, o Sr. Presidente disse que a Câmara lamenta o sucedido, 

que já transmitiu a situação ao Seguro e que assumirá qualquer responsabilidade que 

lhe venha a ser imputada. ------------------------------------------------------------------------------ 

--------ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO E DAS REUNIÕES N.º 17/22 E 19/22---------------- 

---------A seguir, tendo em vista o disposto no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, foi colocada à aprovação dos presentes nas reuniões a 

que as mesmas dizem respeito, as atas da última reunião e das reuniões n.ºs 17/22 e 

19/22.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------As Atas da ultima reunião e da reunião n.º 19/22 foram aprovadas por maioria, 

com o voto contra do Sr. Vereador Antero Almeida, que disse que é contra o método 

de elaboração das atas do Executivo, porque entende que deveriam ser feitas da 

mesma forma que as da Assembleia Municipal, com gravação das reuniões e as atas 

a reproduzir “ipsis verbis” tudo o que foi dito nas mesmas. ----------------------------------- 

--------Quanto à Ata da reunião n.º 17/22, a mesma foi retirada. ----------------------------- 

--------De seguida, passou-se à análise e apreciação dos demais assuntos constantes 

da Ordem do Dia, encontrando-se todos os documentos de suporte infra referidos, 

arquivados na Aplicação Informática, junto à Agenda da presente reunião.--------------- 

-------JUNTAS DE FREGUESIA ---------------------------------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 403/22 - APROVADA PELA ASSEMBLEIA DA UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE BARRÔ E AGUADA DE BAIXO, PELA DESAGREGAÇÃO DA 

UNIÃO DE FREGUESIAS EM 2 (DUAS) UNIDADES TERRITORIAIS AUTÓNOMAS  - 

EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA.-- 

 --------Analisado todo o processo a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 

do Sr. Vereador Luís Pinho e o Voto contra do Sr. Vereador Antero Almeida, nos 

precisos termos da proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião, emitir parecer favorável à desagregação da 

União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo em 2 (duas) unidades territoriais 

autónomas, devolvendo-se a autonomia à Freguesia de Barrô e à Freguesia de 

Aguada de Baixo, do Concelho de Águeda. ------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 418/22 - APROVADA PELA ASSEMBLEIA DA UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE ÁGUEDA E BORRALHA, PELA DESAGREGAÇÃO DA UNIÃO DE 

FREGUESIAS EM 2 (DUAS) UNIDADES TERRITORIAIS AUTÓNOMAS - EMISSÃO 

DE PARECER FAVORÁVEL PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA ----------------- 
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--------Seguidamente a Câmara deliberou por maioria, com a abstenção do Sr. 

Vereador Luís Pinho e o Voto contra do Sr. Vereador Antero Almeida, depois de 

analisar o respetivo processo, emitir parecer favorável à proposta de desagregação da 

União de Freguesias de Águeda e Borralha em 2 (duas) unidades territoriais 

autónomas, devolvendo-se a autonomia à Freguesia de Águeda e à Freguesia da 

Borralha, do Concelho de Águeda, nos precisos termos da proposta que foi presente e 

se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião. -------- 

--------Relativamente a estas duas propostas de Desagregação de Uniões de 

Freguesias, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que não vê espelhado, nos 

processos que foram presentes, qualquer fundamento que legitime um parecer 

favorável para o pretendido, porque não reconhece qualquer prejuízo para as 

respetivas populações pelo facto de se terem agregado algumas freguesias. ----------- 

---------A seguir, usou da palavra o Sr. Vereador Luís Pinho para dizer que se trata de 

 uma situação extraordinária, cujas razões devem ser bem fundamentadas e, na sua 

opinião, o que é invocado para a desagregação, são razões comuns que assistem a 

todas as Uniões de Freguesias, não vendo nelas motivo válido para que o Executivo 

dê o seu parecer favorável. ---------------------------------------------------------------------------- 

--------Acrescentou, este Sr. Vereador, que não depreende, do texto que foi presente 

que estejam reunidas as condições exigíveis nem demonstrado o necessário erro 

manifesto para dar o seu parecer positivo às desagregações referidas. O processo 

de agregação de freguesias é estrutural e não é, em minha opinião, decorrido tempo 

suficiente para se avaliar da sua bondade e eficácia. Entretanto já muito se andou e 

os resultados podem demorar a chegar para que as pessoas se apercebam das 

eventuais vantagens. Já as desvantagens são percecionadas de imediato e até 

sabidas no momento da decisão de criação das uniões de freguesia. Pelo que foi dito 

e percebendo os motivos e emoções agora em discussão, abstém-se da votação. ---- 

--------Também o Sr. Vereador Vasco Oliveira interveio acerca deste assunto para 

dizer que concorda com as propostas que foram presentes porque, na sua perspetiva, 

é uma forma de dar a palavra à população, é a possibilidade dos munícipes se 

manifestarem sobre esta questão que lhe diz respeito, através da intervenção direta 

das respetivas Assembleias das Uniões de Freguesia, porque quando se decidiu a 

Agregação, a população não foi ouvida nem houve qualquer intervenção dos seus 

mais próximos representantes.------------------------------------------------------------------------  

--------O Sr. Presidente, relativamente a este assunto, referiu que, na sua opinião, a 

democracia é isto: a população não foi chamada a manifestar-se na ocasião da 

agregação e agora foi-lhes dada essa possibilidade, através dos seus representantes 

mais próximos, que são as Assembleias de Freguesias. -------------------------------------- 
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--------A propósito do seu sentido de voto sobre estas duas propostas o Sr. Vereador 

Antero Almeida fez a seguinte Declaração de Voto de Vencido: ----------------------------- 

-------”Voto contra estas propostas por uma questão de princípio. --------------------------- 

--------Muitos poderão pensar e farão vender a ideia de que se trata de eu não me 

preocupar com os anseios de Aguada de Baixo e da Borralha, de Espinhel, Belazaima 

do Chão, Agadão ou Castanheira do Vouga. Falo destas por serem aquelas mais 

vocais a mostrar o seu desagrado com as uniões de freguesia. ----------------------------- 

--------Mas é precisamente o inverso. ---------------------------------------------------------------- 

--------A minha imensa preocupação com estas populações não me permite votar 

favoravelmente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Considero que estas desagregações são um erro histórico, um erro crasso, 

alimentado por algumas vozes populistas com interesses pessoais e políticos ainda 

por descortinar. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O processo de União foi tudo menos claro e pacífico, concedo. No entanto, não 

se corrige um erro com outro ainda maior. --------------------------------------------------------- 

--------Durante esta década pouco ou nada foi feito para criar uma verdadeira união 

identitária entre os diversos lugares e freguesias. Se pertencemos todos ao mesmo 

concelho, como será possível não criarmos laços com os nossos vizinhos?!? ----------- 

--------Apesar de tudo, vou-me abster de referir os diversos erros técnicos e lapsos 

constantes das propostas que truncam uma realidade para que esta possa caber no 

tal erro manifesto que a lei exige. --------------------------------------------------------------------- 

--------Limito-me a uma análise política desta questão, quiçá a mais importante. -------- 

--------Entendo todos os argumentos e o descontentamento de franjas da população. 

Reconheço o problema, só entendo que a desagregação não é, de todo, a solução. -- 

--------Este aparente fracasso das Uniões de Freguesias tem um nome e um culpado: 

Jorge Almeida. Um já dinossauro da política. Presidente da Câmara há 5 anos, e vice-

presidente com o pelouro das freguesias durante os anteriores 12 anos. O espelho da 

sua fraca governação está aqui patente, no descontentamento generalizado das 

freguesias que se sentem abandonadas. ---------------------------------------------------------- 

--------Tenho pugnado ao longo destes dois mandatos em que sou vereador, pelo 

aumento das transferências para as Juntas de Freguesia precisamente para que mais 

obra possa ser feita, obra de proximidade, tão importante que ela é nas freguesias. -- 

-------Em jeito de desabafo, não é sequer o município capaz de, como já sugeri, 

colocar uma mera árvore de Natal em cada lugar de freguesia, apenas para as 

pessoas sentirem que há alguém na sede de concelho que lhes deseja Feliz Natal e 

pensa nelas!!!! Só pensamos em quem vem de fora. ------------------------------------------- 
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-------Os próprios presidentes de junta sentem-se manietados e sem margem de 

manobra para bem servir as suas populações e acabam por ser o saco de pancada 

pelas falhas do presidente da Câmara, a quem não querem desagradar pois então, se 

o afrontarem, mais dificuldade têm em obter o seu aval seja para o que for. Muitas 

vezes acusados de não estarem presentes, de não fazerem, de não terem influência 

na Câmara e junto do seu presidente, esquecem as populações que os acusam de 

que não é assim que as coisas devem funcionar. Um presidente de câmara 

competente e magnânimo não olha a cores nem a caras na hora de apoiar uma 

freguesia. Não olha a quem é mais critico ou mais subserviente. Infelizmente, não é 

esse o caso no nosso concelho. ---------------------------------------------------------------------- 

-------Estes processos são a prova cabal da falta de coragem política que vai 

sufocando o nosso concelho. Discordar deste presidente e das suas políticas é uma 

loucura, um desafio, um ato de coragem. Muitas das pessoas que votaram nas 

assembleias de freguesia não concordam com este processo, mas faltou-lhes a 

coragem de se manifestarem, em consciência. Sobretudo porque têm receio das 

consequências eleitorais de uma tomada de posição mais assertiva. Demitem-se, 

portanto, de cumprir com a sua função. Mesmo neste executivo, acredito que haverá 

quem não vote de acordo com aquilo que é a sua verdadeira opinião. -------------------- 

-------No entanto, diga-se em abono da verdade, esta lei é um presente envenenado.- 

-------Em 2011, a Troika exigiu a união de municípios, processo que o governo de 

então travou com a contrapartida das uniões de freguesias. Temo que novo processo 

de exigência de união de municípios se avizinhe.------------------------------------------------ 

--------Todo o processo foi desde então mal conduzido e todos se focaram naquilo que 

separava as freguesias mais do que naquilo que as podia unir, perante a passividade 

de uma Câmara Municipal reactiva. ----------------------------------------------------------------- 

--------O reacender destas divergências causa-me enorme preocupação. Como ficará a 

convivência de freguesias unidas após um eventual chumbo (em alguma instância) 

destes processos? --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Um escusado potencial foco de destabilização…. ---------------------------------------- 

-------Não podia deixar de fazer um voto de louvor público a dois grandes presidentes 

de junta, nomeadamente os presidentes da União de Freguesias da Trofa, Segadães e 

Lamas do Vouga, e o Presidente da União de Freguesias de Préstimo e Macieira de 

Alcoba. Nem sequer a desagregação foi um tema discutido pelas populações, pois 

estes têm cumprido com brio e competência exemplares as suas funções. -------------- 

-------Territórios vastos e populosos geridos superiormente, com uma liderança que 

não se deixa subalternizar ao despotismo reinante na Câmara Municipal em que o 

importante é ter as Juntas “na mão”! A prova disso será a aprovação destas 
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desagregações. Todos concordam com a falta de apoio da Câmara, no entanto, 

ninguém o verbaliza.  ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------Mais recentemente, neste mesmo órgão, tentei abordar o tema, desafiando o Sr. 

Presidente a liderar estes processos de desagregação, ainda que sem emitir opinião, 

mas podendo realizar diversas sessões de esclarecimento com técnicos e académicos 

competentes, que pudessem esclarecer as populações e desfazer alguns mitos que se 

têm criado, levando-as a emitir uma opinião informada e racional, sem o apego 

passional que estas questões e estes bairrismos exacerbados despertam. -------------- 

-------Como se não bastasse, estes processos surgem um ano após as eleições 

autárquicas. Esta lei já se encontrava aprovada e não ouvi uma única voz falar deste 

tema. Não foram realizados debates sobre este tema, não foi emitida qualquer opinião 

dos candidatos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Resta-me concluir pela falta de legitimidade política sobretudo dos membros das 

assembleias de freguesia que se candidataram a uma união de freguesias e agora 

votam a sua desagregação, sem que o povo saiba verdadeiramente e com 

antecedência a sua opinião em tão importante assunto. --------------------------------------- 

-------Convocar novas eleições? Não seria caso para tanto, mas deveria sem sombra 

de dúvida existir um referendo em que toda a população se pudesse manifestar de 

forma democrática. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Não sei o que o futuro reserva, mas sei algo muito importante. E sem querer 

contribuir para o slogan de próximas campanhas devo aqui deixar um lugar-comum: - 

-------“Sozinhos vamos mais rápido. Juntos vamos mais longe!”.----------------------------- 

--------É muito estranho que uma coligação que insiste na palavra Juntos seja 

potenciadora de separações!!!.” ----------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 417/22 - ALTERAÇÃO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, 

COM A UNIÃO DE FREGUESIAS DE BARRÔ E AGUADA DE BAIXO ------------------- 

--------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos 

termos da proposta que foi presente e de acordo com o disposto no artigo 165.º do 

Código do Procedimento Administrativo, revogar a deliberação tomada pelo  

Executivo, em reunião de 1 de setembro último, que aprovou a celebração do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências com a União de Freguesias de 

Barrô e Aguada de Baixo e propor à Assembleia Municipal que proceda, também, à 

revogação da deliberação tomada na 4.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal 

de Águeda de 23 de setembro sobre o mesmo assunto. --------------------------------------- 

-------De igual forma foi deliberado aprovar e submeter à apreciação da Assembleia 

Municipal, de acordo com o disposto nas alíneas m), t), ee), qq) e ccc), do n.º 1 do 

artigo 33.º e alíneas j) e k) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 
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75/2013, de 12 de setembro, a aprovação de nova proposta de celebração do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências com a União de Freguesias de 

Barrô e Aguada de Baixo para limpeza de terras e execução de valetas na Travessa 

do Pardelo, em Barrô, e construção de muros, passeios, valetas e aquedutos na Rua 

do Porto das Vacas, em Barrô, no valor de 20.000,00€ (vinte mil euros), conforme 

descrito na referida proposta. ------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 420/22 - DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE 

COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E AS FREGUESIAS/UNIÕES 

DE FREGUESIAS PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS --------------------- 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara analisou e deliberou, por unanimidade, 

aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º e nas alíneas o), t) e ccc), do n.º 1 do artigo 33.º, 

ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação da proposta de 

celebração dos Protocolos de Colaboração a seguir indicados, a celebrar entre o 

Município de Águeda e as Freguesias/Uniões de Freguesias respetivas, para 

atribuição de apoios financeiros no valor total de 33.097,35 €, nos termos das 

respetivas minutas que foram presente e aprovadas e se encontram arquivadas na 

Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião. ------------------------------------------- 

--------1. Protocolo de Colaboração entre o Município de Águeda e a Freguesia de 

Valongo do Vouga, para atribuição de Apoio Financeiro, no valor total de 20.000,00€; 

--------2. Protocolo de Colaboração entre o Município de Águeda e a União de 

Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, para atribuição 

de Apoio Financeiro Extraordinário, no valor total de 13.097,35€. --------------------------- 

--------PROPOSTA 422/22 - COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E A 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA ----------------------------- 

--------Tendo em vista o descrito na proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, de acordo com o disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º e nas 

alíneas o), t) e ccc), do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, a aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal, a 

celebração do Protocolo de Colaboração entre o Município de Águeda e a União de 

Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, para atribuição de Apoio Financeiro 

Extraordinário, no valor total de 65.469,49€, destinado à conclusão da execução da 

obra de requalificação do Edifício da Junta e da Unidade de Saúde de Travassô, nos 

termos da respetiva minuta, que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião. --------------------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 423/22 - DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS COM AS FREGUESIAS/UNIÕES DE FREGUESIAS ------ 
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-------Continuando os trabalhos, a Câmara  deliberou, por unanimidade, aprovar e  

Submeter à apreciação da Assembleia Municipal, de acordo com o disposto nas 

alíneas m), t), ee), qq) e ccc), do n.º 1 do artigo 33.º e alíneas j) e k) do n.º 1 do artigo 

25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação da 

proposta de celebração dos seguintes Contratos Interadministrativos, nos termos das 

respetivas minutas que foram presentes e aprovadas e se encontram arquivadas na 

Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião. ------------------------------------------- 

-------1. Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências com a União de 

Freguesias de Águeda e Borralha para a execução de trabalho de passeios na Rua 

Central da Maçoida e construção de muro e passeio na Rua do Alteiralto, Brejo 

Borralha, no valor de 4.378,80€; ---------------------------------------------------------------------- 

--------2. Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências com a União de 

Freguesias de Recardães e Espinhel para a Construção de valetas, passeios e 

sarjetas na Travessa da Fonte e Rua da Carvalha, em Póvoa da Carvalha e 

Requalificação da Travessa das Rompidas, no Randam, com a construção de 

passeios, valetas e estacionamento, no valor de  28.500,00 €.------------------------------- 

--------PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO ------------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 404/22 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO E CONTROLO / 

MONITORIZAÇÃO DA DECLARAÇÃO AMBIENTAL E DA DECLARAÇÃO DE 

IMPACTE AMBIENTAL / TÍTULO ÚNICO AMBIENTAL DO PARQUE EMPRESARIAL 

DO CASARÃO – ÁGUEDA ----------------------------------------------------------------------------- 

--------Considerada a proposta que foi presente, e para cumprimento do n.º 3 do artigo 

26.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro – Regime Jurídico de Avaliação 

de Impacte Ambiental, bem como do n.º 3 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, 

de 15 de julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 04 de 

maio – Regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos e 

programas no ambiente, a Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

o envio dos resultados de controlo à Agência Portuguesa do Ambiente e à autoridade 

de AIA – Avaliação de Impacte Ambiental do Parque Empresarial do Casarão – 

Águeda, no caso, à CCDRC – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro. -------------------------------------------------------------------------------------- 

------- OBRAS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 405/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA - EXECUÇÃO DE UM CENTRO DE BTT - ÁGUEDA BIKE 

CENTER ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Tendo surgido duvidas relativamente à receção definitiva da empreitada de 

Execução de um Centro de BTT – Águeda Bike Center a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, retirar esta proposta e agendá-la para próxima reunião, depois de 

esclarecidas as questões colocadas. ---------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 406/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - EXECUÇÃO DE UM CENTRO DE BTT - ÁGUEDA BIKE 

CENTER ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Considerando as questões colocadas a respeito da liberação da totalidade da 

caução da empreitada de execução de um Centro de BTT – Águeda Bike Center, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, retirar esta proposta e agendá-la para próxima 

reunião, depois de esclarecidas as duvidas suscitadas. --------------------------------------- 

---------ASSOCIAÇÕES DIVERSAS ----------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 407/22 - APOIO AOS GRUPOS QUE PARTICIPARAM NAS 

VIAGENS DO COMBOIO HISTÓRICO E VISITAS AO MUSEU ----------------------------- 

---------Tendo em conta o descrito na proposta que foi presente, os critérios de apoio 

mencionados na mesma e o disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções 

dos Srs. Vereadores Luís Pinho e Antero Almeida, à semelhança do que tem 

acontecido em anos anteriores, atribuir ao Grupo de Teatro TEMA – Clube 

Macinhatense um apoio no valor de 1.300€ e ao Grupo Folclórico e Etnográfico de 

Macinhata do Vouga, um apoio no valor de 2.340€, como comparticipação pela 

animação em todas as 22 viagens do Comboio Histórico do Vouga e pelo apoio nas 

visitas ao Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga. ------------------------------------------ 

--------Durante a análise deste assunto o Sr. Vereador Luís Pinho referiu que não tendo 

nada contra o Grupo Folclórico e Etnográfico de Macinhata do Vouga ou o Grupo de 

Teatro TEMA – Teatro Espontâneo de Macinhata do Vouga, entende que não existe 

na Proposta qualquer informação sobre como foram convidados, se forem só estes ou 

se foram também convidados outros grupos, nem como se chegou ao preço que foi 

pago, informações que entende importantes para uma melhor análise da proposta. --- 

---------PROPOSTA 421/22 - PROTOCOLO PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

PROJETO INFANTOJUVENIL “GIRASSOL” ------------------------------------------------------ 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, considerando as 

justificações apresentadas pela Sr.ª Vereadora Marlene Gaio, retirar a proposta de 

celebração do protocolo proposto e agendá-lo para próxima reunião.---------------------- 

--------OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 408/22 - DEVOLUÇÃO DE 50% DO VALOR DA TAXA 

MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO, NO ÂMBITO DO INCENTIVO À CONSTRUÇÃO 

AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL - PROCESSO DE OBRAS N.º 210/19 ----------- 
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---------Presente, a seguir, o processo n.º 210/19, em nome de  José Augusto Ferreira 

da Silva e Anabela Moreira Marques que vem solicitar a devolução de 50% da taxa 

municipal de licenciamento relativamente à realização das obras de construção de 

habitação e anexo, que levou a efeito na rua das Quintas, n.º 238, em Barrô, por ter 

executado uma construção ambientalmente sustentável, nos termos do estabelecido 

na alínea c), do artigo 21.º/I, na 10.º alteração e republicação do Código Regulamentar 

do Município publicado no Diário da República, 2.ª série – N.º4 de 7 de janeiro, através 

do Aviso n.º243/2020 e 11.ª alteração ao Código Regulamentar do Município, 

publicado no Diário da República, 2.ª série – N.º134 de 13 de julho, através do Aviso 

(extrato) n.º13139/2021. -------------------------------------------------------------------------------- 

---------Analisado o parecer técnico emitido, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a devolução de 50% do valor da taxa municipal de licenciamento no montante 

de 423,77€, uma vez que foi emitida a autorização de utilização n.º 129/22, tendo sido 

apresentado certificado energético (SCE287037431) com indicador de desempenho 

A+. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------PROPOSTA 409/22 - LOTEAMENTO - COMPENSAÇÃO MONETÁRIA, POR 

TERRENOS NÃO CEDIDOS, PARA ESPAÇOS VERDES E DE UTILIZAÇÃO 

COLETIVA, INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS E EQUIPAMENTOS - PROCESSO N.º 

50/22 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Continuando os trabalhos, foi presente o Processo n.º 50/22A, em nome da 

empresa HUMUS - Sociedade Imobiliária, Unipessoal, Lda., relativo a uma operação 

de loteamento, que visa dividir uma parcela de terreno em 12 lotes destinados à 

construção de habitações unifamiliares, que pretende levar a efeito num terreno que 

confina a norte com a rua do Casarão e Rua PE António e a poente com a rua da 

Cruz, sito em Horta - Freguesia de Aguada de Cima, ao abrigo do estabelecido no 

artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, não sendo proposto, por parte do 

loteador, qualquer área de cedência para espaços verdes de utilização coletiva e 

equipamentos, em função do definido no artigo 67.º do regulamento do PDM. ---------- 

--------Analisado todo o processo, nomeadamente o parecer técnico emitido, a Câmara 

deliberou, nos termos da exceção prevista no n.º 3, do artigo 67.º do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal, aprovar o pagamento através de compensação monetária, por 

terrenos não cedidos (CTNC), para espaços verdes e de utilização coletiva, 

infraestruturas viárias e equipamentos, no montante acima referido de 14.494,54€. -----

----Esta proposta foi aprovada por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Antero 

Almeida e a abstenção do Sr. Vereador Luís Pinho. ---------------------------------- 
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 --------Também o Sr. Vereador Luís se manifestou acerca desta assunto para dizer 

que é contra a política de compensação destas áreas e não concorda com os critérios 

que determinam a verba a pagar que, na sua opinião, devem ser revistos brevemente  

porque encarecem brutalmente estes investimentos . ------------------------------------------ 

 --------PROPOSTA 415/22 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - PROCESSO 

DE OBRAS N.º 349/18 ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida a Câmara deliberou, por unanimidade, considerando que a 

pretensão se enquadra nas condicionantes de isenção de controlo prévio, definidas no 

n.º 4 do artigo 6.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 136/2014, de 09 de setembro, aprovar o destaque de uma parcela de terreno com 

a área de 3.321,00 m2  de um prédio com a área total de 5.838,60m2, sita no lugar de 

Póvoa das Laceiras, freguesia de Recardães e Espinhel, sendo a área da parcela 

sobrante de 2.517,00m2.  -------------------------------------------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 424/22 - REVOGAÇÃO DO ATO DE APROVAÇÃO DO DESTAQUE 

APROVADO PELA CÂMARA MUNICIPAL A 12.10.1999 E EMISSÃO DA RESPETIVA 

CERTIDÃO – PROCESSO DE OBRAS N.º 1090/97 -------------------------------------------- 

 -------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos termos da 

proposta que foi presente e de acordo com o respetivo parecer técnico, proceder à 

revogação do ato de aprovação do destaque de uma propriedade sita no Ninho 

D’Águia, da qual são proprietários Anabela Tavares da Silva e Outros, aprovado em 

Reunião de Câmara de 12 de outubro de 1999 e emissão da respetiva certidão, por 

razões de conveniência, conforme estipula o n.º 1 do artigo 165.º do Código do 

Procedimento Administrativo. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------ACIDENTE NA VIA PUBLICA -------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 410/22 - PARTICIPAÇÃO DE SINISTRO - APÓLICE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INDEMNIZAÇÃO DE VIDRO PARTIDO - PROPOSTA 

AO EXECUTIVO ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente, datado de 10 de outubro de 2022, através do qual autorizou o pagamento 

da importância de 199,37€, relativa ao valor da substituição do vidro da viatura Renault 

Megane de matricula 80-GM-81 que foi danificado pela projeção de uma pedra no 

decurso de trabalhos de limpeza que os serviços municipais realizavam na EN1, junto 

ao pontão do aqueduto de água do Rio Águeda, no passado dia 27de setembro último, 

com recurso a roçadora mecânica. ------------------------------------------------------------------ 
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----------AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ---------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 411/22 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, ATRAVÉS 

DA CONTRATAÇÃO DE DIVERSAS APÓLICES E FRANQUIAS - PROPOSTA DE 

REVOGAÇÃO DA APROVAÇÃO DE DESPESA PLURIANUAL À ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE ÁGUEDA ------------------------------------------------------------------------------ 

---------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

revogar a deliberação tomada em 20 de outubro último, em que aprovou a despesa 

plurianual, a submeter à consideração e aprovação da Assembleia Municipal, para 

aquisição de serviços de seguros, através da contratação de diversas apólices e 

franquias, a efetuar por procedimento de consulta prévia ao abrigo do Acordo Quadro 

n.º CPAQ/05/2019 da CIRA, uma vez que a dotação das rubricas necessárias à 

execução das despesas já estarem previstas com caráter plurianual para os próximos 

orçamentos, considerando-se já aprovada a plurianualidade das despesas pelo Órgão 

deliberativo, pelo que não carece de nova aprovação. ----------------------------------------- 

---------EDUCAÇÃO-ESCOLAS ----------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 412/22 - RATIFICAÇÃO DA ASSINATURA DOS PROTOCOLOS 

DE COLABORAÇÃO COM AEAS E AEVA ATRAVÉS DOS SEUS CENTROS 

QUALIFICA, COM VISTA À IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROJETO LOCAL 

PROMOTOR DE QUALIFICAÇÕES ----------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, dadas as circunstâncias 

excecionais e urgentes dos mesmos, ratificar o Despacho e os atos do Sr. Presidente 

que aprovou e assinou os protocolos de colaboração a celebrar com os Agrupamentos 

de Escolas de Águeda Sul/Escola Secundária Marques de Castilho e a AEVA - 

Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro, através dos seus 

Centros Qualifica, com vista à implementação de um Projeto Local Promotor de 

Qualificações e consequente submissão dos mesmos, em candidatura até ao dia 31 

de outubro, e ao abrigo das atribuições previstas na alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º, 

nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º e no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 

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

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

---------PROPOSTA 413/22 - FISCALIDADE DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA PARA O 

ANO DE 2023 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Analisada a proposta que foi presente e ouvidas as explicações prestadas pelo 

Sr. Vereador Edson Santos, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. 

Vereador Antero Almeida, aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal, 

de acordo com o disposto nas alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 25.º e na alínea ccc) do 
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n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as seguintes 

propostas para vigorar no ano de 2023: ------------------------------------------------------------ 

---------A. Fixação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), no mínimo 

legalmente admissível de 0,30% sobre os prédios urbanos avaliados nos termos dos 

números 1 e 5 do artigo 112.º CIMI, com: ---------------------------------------------------------- 

 majoração da taxa do imposto municipal sobre prédios urbanos devolutos e prédios 

em ruínas, para o triplo, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 112.º do CIMI; --------- 

 majoração da taxa do imposto municipal sobre os prédios urbanos degradados, em 

30%, nos termos do n.º 8 do artigo 112.º do CIMI; ---------------------------------------------- 

 redução da taxa de IMI, de acordo com o artigo 112.º-A do CIMI, em função do 

número de descendentes de acordo com os seguintes valores (o número de 

dependentes a cargo considerado, é o que consta na declaração do IRS anual): ------ 

 --------20,00€ para famílias com um dependente; ----------------------------------------------- 

---------40,00€ para famílias com dois dependentes; -------------------------------------------- 

---------70,00€ para famílias com três ou mais dependentes. --------------------------------- 

---------B. Participação percentual no Imposto sobre Rendimento das Pessoas 

singulares (IRS) dos sujeitos passivos, com domicílio fiscal em Águeda, em 0,0%, nos 

termos do artigo 26.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro; -------------------------------------- 

---------C. Lançamento em 2023, nos termos do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, de um percentual da Derrama de: ----------------------------------------------------- 

- i) Taxa geral de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC, para 

sujeitos passivos que apresentem um volume de negócios superior a 150.000,00€ 

(cento e cinquenta mil euros); ------------------------------------------------------------------------- 

- ii) Taxa reduzida de 0,00% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC, para 

sujeitos passivos que apresentem um volume de negócios igual ou inferior a 

150.000,00€ (cento e cinquenta mil euros); -------------------------------------------------------- 

--------D. Não aplicação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) às 

empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 

público, em local fixo, para todos os clientes finais do Município, nos termos do 

disposto na Lei das Comunicações Eletrónicas (n.º 3, do artigo 169.º, da Lei n.º 

16/2022, de 16 de agosto), assim como da Taxa Municipal de Ocupação do Subsolo 

(gás); --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------E. Não aplicação da Taxa de Municipal de Turismo, enquadrada na alínea h) do 

n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro. --------------------------------- 

--------Relativamente a este assunto, a Câmara tomou conhecimento que a previsão do 

total da receita que a autarquia prevê prescindir, com as propostas acima 
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apresentadas, no sentido de potenciar o desenvolvimento económico e melhorar a 

qualidade de vidas das famílias aguedenses, será acima do valor de  5.300.000,00 €. 

-------Durante a análise deste assunto o Sr. Vereador Antero Almeida fez alguns 

comentários referindo, nomeadamente que, na  sua opinião, a taxa da Derrama a 

aplicar,  traduz-se numa carga fiscal excessiva e muito penalizadora para as empresas 

do concelho que estão a atravessar uma fase bastante difícil com o aumento das 

matérias-primas, da energia elétrica e dos combustíveis . ------------------------------------- 

-------Disse, também este Sr. Vereador que a não aplicação da taxa de Turismo,  em 

seu entender, não é a medida que mais se adequa nesta altura em que a Câmara está 

a investir bastante nesse setor. ------------------------------------------------------------------------ 

--------O Sr. Vereador Luís Pinho, sobre este assunto da Fiscalidade, disse que se trata 

de uma política de continuidade e concorda com as medidas propostas porque não 

tem sido por dificuldades financeiras que não se tem feito aquilo que é  projetado. ---- 

--------Prosseguindo a sua intervenção, o Sr. Vereador Luís Pinho disse que regista, 

com satisfação, o aumento, para 150.000,00€, do limite mínimo do volume de 

negócios a partir do qual o lucro tributável sujeito e não isento de IRC é tributável em 

sede de Derrama. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Disse, também o Sr. Vereador Luís Pinho que os benefícios propostos em 

termos de IRS são importantes, pelo que concorda com a proposta que foi presente e 

os moldes em que foi apresentada. ------------------------------------------------------------------ 

--------Por último interveio o Sr. Presidente para dizer que, por vezes, damos valor ou 

que não temos e não valorizamos aquilo que temos, e referiu os benefícios fiscais de 

que beneficiam os munícipes de Águeda, designadamente  em termos de IRS, em que 

a Câmara dispensa qualquer participação percentual desse imposto, em beneficio dos 

munícipes, nos termos do artigo 26.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, a nível do IMI, 

em que a taxa a aplicar é a mínima legalmente admissível de 0,30% sobre os prédios 

urbanos avaliados nos termos dos números 1 e 5 do artigo 112.º CIMI, sendo, 

também, beneficiadas as empresas com a diminuição do valor da Derrama por via do 

aumento do limite mínimo do volume de negócios a partir do qual o lucro tributável 

sujeito e não isento de IRC, que passa para 150.000,00. ------------------------------------- 

--------CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES -------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 414/22 - PARA APROVAÇÃO DOS PREÇOS DOS BILHETES 

REFERENTES À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS DO CENTRO DE ARTES DE 

ÁGUEDA PARA OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2023 ---------------------------- 

--------No prosseguimento dos trabalhos a Câmara deliberou aprovar os preços dos 

bilhetes referentes à realização de espetáculos do Centro de Artes de Águeda para os 
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meses de janeiro a março de 2023, que constam da proposta que foi presente e se 

encontra arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião. ------------ 

-------Esta deliberação foi tomada por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Luís Pinho e Antero Almeida que apresentaram a seguinte Declaração de 

Voto de Vencido: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------“Tendo em conta que o custo dos espetáculos em causa é superior às receitas 

previstas, votamos contra esta proposta, não obstante ser nosso entendimento que 

alguns espetáculos devam ser apoiados pela Câmara, também somos da opinião que 

o Centro de Artes de Águeda deve ser auto sustentável”. ------------------------------------- 

--------PROPOSTA 416/22 - DE ALTERAÇÃO ÀS NORMAS DE ORGANIZAÇÃO, 

PARTICIPAÇÃO E DEFINIÇÃO DOS PRÉMIOS A ATRIBUIR NO TROFÉU DE TRAIL 

TERRAS DE ÁGUEDA. --------------------------------------------------------------------------------- 

---------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

nos precisos termos das mesmas e tendo em vista o disposto nas alíneas o) e u) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a 

alteração às normas de organização, participação e definição dos prémios a atribuir no 

Troféu de Trail Terras de Águeda. ------------------------------------------------------------------- 

--------TRANSPORTES ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 419/22 - ADITAMENTO AO CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SERVIÇOS 

PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA REGIÃO DE AVEIRO ----------- 

--------Face ao referido na proposta que foi presente e tendo em vista o disposto nos 

artigos 6º e 10º da Lei 52/2015 de 9 de junho, das alíneas k) do artigo 25º e m) do 

artigo 33º, dos números 116º a 123º e 128º a 130º do anexo I da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, e ainda no artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, todos na sua redação 

atual, a Câmara deliberou por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores Luís 

Pinho e Antero Almeida, o seguinte: ----------------------------------------------------------------- 

--------a) Submeter a autorização prévia da Assembleia Municipal a assunção do 

compromisso plurianual, nos anos 2023 a 2030 inclusive, decorrente da celebração do 

aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de competências do serviço 

público de transporte de passageiros que se visa celebrar, tendo em atenção a 

despesa melhor especificada no mapa que constituirá o anexo II do aditamento. ------ 

--------b) Aprovar e submeter a autorização da Assembleia Municipal, a celebração do 

Aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências do serviço 

público de transporte de passageiros, cuja minuta foi presente e se encontra arquivada 

na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião. --------------------------------------- 
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--------c) Ratificar a decisão de adjudicação, tomada pelo Sr. Presidente, 

conjuntamente com os restantes Presidentes de Câmara, no Conselho Intermunicipal 

da CIRA realizada em 29 de agosto de 2022, de adjudicação da concessão de SPTP e 

a respetiva aprovação da minuta do contrato. ---------------------------------------------------- 

--------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 

disposto no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---- 
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