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ATA NÚMERO 3/22, EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022 

 

---------Aos trinta dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e dois, 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, MARLENE DOMINGUES GAIO, VASCO MIGUEL RODRIGUES 

OLIVEIRA, DANIELA ALEXANDRA PEREIRA HERCULANO, LUÍS HERCULANO 

HENRIQUES PINHO e ANTERO RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA. ------------------- 

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

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

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

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

---------PROPOSTA 430/22 - GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO E 

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2023 ----------------------------------------------------- 

-------Analisado todo o processo, a Câmara deliberou aprovar e submeter à apreciação 

e aprovação da Assembleia Municipal as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 

o ano de 2023, que incluem o Plano de Atividades Municipais, o Plano Plurianual de 

Investimento e o Orçamento das Receitas e Despesas, assim como o Mapa de 

Pessoal dos Serviços Municipais, conforme documentos que foram presentes e se 

encontram arquivados na Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião. -------- 

-------Durante a análise deste assunto, o Sr. Presidente realçou o valor que atinge as 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2023, devido às obras que se 

pretende executar, algumas a iniciar ainda este ano, e ao aumento do custo da 

energia eletrifica e dos combustíveis, do aumento dos gastos com a Educação e 

outros serviços, nomeadamente apoios sociais, além do valor das adjudicações que 

sofreu um grande acréscimo devidos à inflação. ------------------------------------------------- 

--------A seguir, usou da palavra o Sr. Vereador Edson Santos que enunciou algumas 

rubricas do documento em causa, chamando a atenção para o valor que se pretende 

investir na Educação e na Ação Social, reforçado devido à descentralização de 

competência do Estado para as Autarquias, na habitação e na proteção do meio 

ambiente tendo informado, também, a estratégia a que obedeceu a elaboração destas 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2023 e dos resultados que se 

pretende obter. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Referiu ainda, este Sr. Vereador, que o aumento do custo da energia elétrica, 

dos custos com pessoal, do aumento do apoio à Associação Humanitária dos 
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Bombeiros Voluntários de Águeda, o grande número das pavimentação que se 

pretende executar e as obras de grande vulto que se encontram em curso, 

nomeadamente a obra do Eixo Rodoviário Aveiro Águeda e a reabilitação do Mercado 

Municipal, representam uma grande verba no orçamento municipal. ----------------------- 

-------A concluir a sua intervenção o Sr. Vereador Edson Santos disse que entende que 

vai ser difícil a execução destas Grandes Opções do Plano e Orçamento em toda a 

plenitude, mas que acredita que é um documento que vai permitir trabalhar e garantir o 

cumprimento da programação que foi feita e dar a possibilidade de se implementarem 

todas as candidaturas que forem aprovadas, seguindo a estratégia que já vem de anos 

anteriores. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Vereador Luís Pinho, sobre este assunto, apresentou algumas questões de 

ordem técnica a que o Sr. Vereador Edson Santos deu a explicação, nomeadamente 

sobre o valor da Derrama que está previsto arrecadar, superior ao ano anterior, 

quando se deliberou aumentar o montante da isenção de cobrança, que, em principio 

originará a diminuição do valor a cobrar, e do grande aumento de despesas com 

pessoal, muito superior aos aumentos salariais anunciados. --------------------------------- 

-------Referiu, ainda, este Sr. Vereador que entende que é muito pequeno o valor que 

se prevê investir na habitação, na saúde e na mobilidade, setores que considera da 

maior importância e que se encontram carentes, pelo que, na sua opinião, seria de 

reforçar o investimento nessas áreas de intervenção. ------------------------------------------ 

-------Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Edson Santos referiu que as 

Grandes Opções do Plano e Orçamento é uma opção política resultante da perspetiva 

que se tem das necessidades do município, das possibilidades de concretização e 

disponibilidades de receitas que se preveem. ----------------------------------------------------- 

--------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, acerca deste mesmo assunto, disse que, 

depois de analisar todo o documento que foi presente, vai votar contra o mesmo, por 

não concordar com a estratégia política que norteou a sua elaboração. ------------------- 

-------Acrescentou, ainda a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, que não viu, no 

documento em análise, a tal frase que sistematiza, de forma simples, a visão e a forma 

como o Município de Águeda tem olhado para a educação nos últimos anos. ----------- 

-------Na sua opinião, referiu esta Sr.ª Vereadora, o investimento é parco em várias 

áreas deficitárias, nomeadamente na Educação, na saúde mental e na saúde em 

geral, no Plano Estratégico de Águeda, no Plano Estratégico de Habitação, na política 

da natalidade e na reorganização dos serviços municipais, comentando, ainda que 

considera diminuta a verba que se pretende investir nos serviços da CPCJ . ------------ 

-------Também o Sr. Vereador Antero Almeida interveio acerca deste assunto para 

dizer que, na sua perspetiva se avizinham tempos muito complicados e que não vê 
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nos documentos em apreço quaisquer medidas que permitam mitigar essas 

dificuldades, além de que não acredita que as ações previstas nas Grandes Opções 

do Plano e Orçamento venham a ser integralmente cumpridas. ----------------------------- 

-------Disse, também, este Sr. Vereador que não aceita, para a redução de algumas 

verbas, a justificação do grande aumento dos custos com a energia, porque ainda há 

pouco tempo, o Sr. Presidente disse que esse impacto não se iria verificar uma vez 

que o Município de Águeda tem vindo, há bastante tempo, a tomar medidas para 

diminuir esse encargo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

algumas verbas que estão previstas nas Grandes Opções do Plano e Orçamento que 

não lhe parecem suficientes, referindo, nomeadamente, a destinada a aquisição de 

terrenos, que entende ser demasiado diminuta para as aquisições necessárias. ------- 

--------De seguida usou da palavra o Sr. Presidente para dizer e que a Câmara está 

empenhada em fazer o diagnostico económico e social do município, concluir a Carta 

Educativa, investir na saúde mental e na educação e reforçar a cooperação entre os 

alunos das escolas de Águeda e o setor industrial. ---------------------------------------------- 

-------Referiu, ainda o Sr. Presidente, que respeita as opiniões dos Vereadores da 

Oposição, que entende o que ales dizem, que é esse o seu trabalho, que também já 

esteve nessa posição e sabe que se vêm as coisas de uma forma diferente , mas que 

o satisfaz o facto de ter verificado que existe um conjunto significativo de propostas, 

contidas nas Grandes Opções do Plano e Orçamento, que agrada a todos, o que acha 

normal e benéfico para um bom desempenho das funções para que foram eleitos.  -----

--Colocadas a votação, as Grandes Opções do Plano e Orçamento verificou-se que as 

mesmas foram aprovadas por maioria, com os votos a favor do Sr. Presidente e dos 

Srs. Vereadores Edson Santos, Marlene Gaio e Vasco Oliveira e com os votos contra 

dos Srs. Vereadores Daniela Herculano, Luís Pinho e Antero Almeida, tendo os dois 

primeiros que votaram contra apresentado a Declaração de Voto de Vencido que a 

seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------”Nos termos do n.º 1 do artigo 58º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, os vereadores do Partido Socialista, Luís Pinho e Daniela Herculano, 

apresentam a seguinte declaração de voto de vencido, referente à proposta n.º 

430/2022 - Grandes Opções do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal para o ano de 

2023: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------A nossa postura enquanto oposição, é de cooperação, abertura, diálogo, 

respeito e defesa dos superiores interesses dos aguedenses, cumprindo com as 

competências que nos são atribuídas por lei. ----------------------------------------------------- 
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--------Somos a favor de algumas das opções deste orçamento, pelos impactos diretos 

que têm nas pessoas e nas empresas, nomeadamente a manutenção do pacote de 

fiscalidade nos mínimos permitidos por lei, a estratégia de captação de Fundos 

Comunitários para alavancar importantes obras para o nosso concelho e que obrigam 

à respetiva cabimentação – Ligação Águeda-Aveiro, Áreas de Acolhimento 

Empresarial, etc – a delegação de competências nas Juntas de Freguesias, entre 

outros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Tal como foi a nossa posição a 16 de dezembro de 2021, a globalidade do 

documento reflete uma forma de governar que contestámos nas últimas eleições 

autárquicas, porque acreditamos que as pessoas, as famílias, as empresas, as 

associações precisam de muito mais. Esta situação foi agravada pelo cenário de crise 

energética e financeira, motivada pela Invasão da Ucrânia. ---------------------------------- 

-------Se no primeiro ano de mandato as nossas preocupações passaram 

essencialmente pela saúde, habitação, atracão e fixação de população, mobilidade 

concelhia e interfreguesias, crise energética, o aumento da inflação, a integração da 

população imigrante e consequências diretas na vida dos aguedenses, o documento 

das GOP 2023 não espelha essas políticas de apoio. Estamos perante dinâmicas 

sociais novas, que exigem criatividade, inovação social e proatividade por parte dos 

eleitos locais. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Assiste-se no documento à continuidade das políticas que foram adotadas há 

cerca de uma década e que já não se revelam eficientes e eficazes às novas 

dificuldades. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Não pudemos estar de acordo: --------------------------------------------------------------- 

--------Quando a concretização da Estratégia Local de Habitação tem uma dotação 

total de 714.134,56€ o que é manifestamente insuficiente para trabalho prioritário que 

devia, desde logo ser implementado; ---------------------------------------------------------------- 

-------Quando não encontramos a Estratégia Municipal de Saúde, documento este 

aprovado por unanimidade em reunião de executivo e que será essencial para definir a 

visão para o futuro da Saúde no concelho; -------------------------------------------------------- 

--------Quando em março de 2022 foi referido que a autarquia estava a preparar um 

pacote relativo à Saúde Mental, que seria apresentado numa reunião de executivo 

próxima, e o documento apresenta a inscrição de uma rubrica de 5.000€, que no 

nosso entendimento é insuficiente; ------------------------------------------------------------------ 

--------Quando não conseguimos perceber qual a política inovadora na área da 

educação, dado que os investimentos são semelhantes às outras autarquias da região 

e os previstos na legislação em vigor; --------------------------------------------------------------- 
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--------Quando não há qualquer referência ao apoio à natalidade, onde o Partido 

Socialista já defendeu que a aposta numa política de Natalidade se concretiza numa 

aposta direta ao Comércio Local, e que seria extrema importância para as famílias e 

comércio; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Quando pelo segundo ano consecutivo, confirmamos que a CPCJ tem inscrita 

uma verba de 2250€ no orçamento; ----------------------------------------------------------------- 

--------Quando foi anunciada a reorganização dos serviços, fruto da matéria das 

transferências de competências, e o mapa de pessoal, bem como os documentos 

apensos não refletem essa intenção e contemplam a criação de mais 85 postos de 

trabalho; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Quando não aceita qualquer proposta apresentada pelo Partido Socialista, em 

sede da reunião do estatuto do direito de oposição”. ------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 425/22 - ALTERAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DAS 

INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS PARA O CONTROLO DE CHEIAS DE ÁGUEDA-2ª 

FASE - ALTERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DATADO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022 ------------------------------------------------------- 

-------- Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 

do Sr. Vereador Antero Almeida, dadas as circunstâncias excecionais e urgentes do 

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

setembro, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 21 de novembro corrente, 

através do qual aprovou a alteração do Projeto de Execução das Intervenções 

Estruturais para o Controlo de Cheias de Águeda – 2.ª Fase, tendo em conta o 

exposto na informação técnica n.º 42/2022, datada do passado dia 17 de novembro.-- 

---------Relativamente a este assunto, o Sr. Vereador Edson Santos realçou a 

importância da obra que foi feita, que cumpre, na integra os objetivos, as águas 

pluviais não voltaram a invadir os espaços comerciais, o que levou os comerciante a 

manifestarem a sua satisfação. ----------------------------------------------------------------------- 

--------Também o Sr. Presidente se manifestou sobre a importância da obra em causa, 

que contribuiu para  que as águas pluviais não invadam as ruas e o comércio da parte 

baixa da cidade, em tempos de cheias, forçando essa água a entrar no rio. ------------- 

---------PROPOSTA 426/22 - APROVAÇÃO DA REFORMULAÇÃO DO PROJETO DE 

EXECUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL --------------------------------------------------------- 

---------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, ao abrigo do disposto na 

alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 

subsequentes retificações e alterações, aprovar a reformulação do projeto de 
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execução do Mercado Municipal de Águeda, nos precisos termos da Proposta que foi 

presente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Antero Almeida fez alguns comentários cerca do processo em 

causa e questionou a assunção de responsabilidades por parte dos projetistas, um 

encarregue da elaboração do projeto da obra e outro da reformulação do mesmo, 

relativamente aos  erros e omissões detetados e às obras subsequentes sobre as 

quais a Câmara não tem qualquer responsabilidade. ------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente informou que se vai estudar o processo para se averiguar 

essas responsabilidade. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Daniela Herculano, Luís Pinho e Antero Almeida. ------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 427/22 - DE REVOGAÇÃO DO PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO N.º 85/2022, (..) E CELEBRAÇÃO DE CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO COM A FREGUESIA DE MACINHATA DO VOUGA --------- 

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

nos precisos termos da mesma, aprovar e submeter à apreciação da Assembleia 

Municipal o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Revogar, por mútuo acordo, do protocolo de colaboração n.º 85/2022 celebrado 

entre o Município de Águeda e a Freguesia de Macinhata do Vouga, a 25 de março de 

2022, nos termos do disposto no artigo 165.º do Código do Procedimento 

Administrativo; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Celebrar, nos termos do 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, o contrato interadministrativo de delegação de 

competências com a Freguesia de Macinhata do Vouga, que foi presente e se 

encontra arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, referente à 

realização de trabalhos diversos na Freguesia, como pinturas de cruzeiros, execução 

de valetas, reabilitação de tanques e construção de base para contentores do lixo em 

Jafafe, Macinhata do Vouga, Serém e Chãs, no valor de 38.000,00€;---------------------- 

--------Sobre este assunto, o Sr. Vereador Antero Almeida referiu que se está a chegar 

ao fim do ano, pelo que entende que esta obra já deveria estar feita, além, de que a 

respetiva junta de freguesia não apresentou qualquer justificação para o não 

cumprimento do prazo para a execução da obra. ------------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 428/22 - DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E A UNIÃO DE FREGUESIAS 

DE RECARDÃES E ESPINHEL PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO -------- 
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--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra 

do Sr. Vereador Antero Almeida, aprovar e submeter à aprovação 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, o Protocolo de Colaboração que  foi presente e se encontra arquivado na 

Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, a celebrar com a União de 

Freguesias de Recardães e Espinhel, com vista à  atribuição de um Apoio Financeiro, 

no valor total de 8.500,00€, destinado a comparticipar a aquisição de terreno para a 

ampliação do Cemitério de Casal D’Alvaro . ------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 429/22 - DE REVOGAÇÃO DA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO 

DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E A 

FREGUESIA DE AGUADA DE CIMA E APROVAÇÃO DO CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E FREGUESIA DE AGUADA DE CIMA -------------------------- 

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

proposta que foi presente, o seguinte: -------------------------------------------------------------- 

-------Revogar a deliberação tomada em reunião de 23 de junho último que aprovou a 

celebração de um Protocolo de Colaboração entre o Município de Águeda e a 

Freguesia de Aguada de Cima para atribuição de apoio financeiro destinado à 

requalificação do seu edifício sede; ------------------------------------------------------------------ 

------Celebrar, com a referida Junta de Freguesia, um Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências para Elaboração de Projeto Global da zona envolvente 

dos edifícios da Junta de Freguesia e da Unidade de Saúde Familiar e implantação 

prévia do Espaço Polivalente e para a Reabilitação ambiental das margens da Ribeira 

do Cadaval. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------De igual modo foi deliberado submeter esta resolução à apreciação e decisão da 

Assembleia Municipal, nos termos do disposto nas alíneas j) e k) do n.º 1 do artigo 25.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com vista à revogação da sua 

deliberação, tomada na 3.ª Sessão Ordinária realizada em 30 de junho do corrente 

ano sobre o assunto em apreço, e à autorização para a celebração do  Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competência em causa. -------------------------------- 

-------A propósito deste assunto o Sr. Vereador Luís Pinho sugeriu que de elaborasse 

um Plano de Pormenor para o Centro Urbano de Aguada de Cima com a reformulação 

da ordenação de transito naquele local. ------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente também se referiu àquele Centro Urbano para dizer que a Junta 

de Freguesia, ao longo dos anos, conseguiu, com algumas obras de sua iniciativa e 

3/22,2 2022-11-25



 

 8 

outras levadas a efeito através de delegação de competência por parte da Câmara, 

instalar naquele local um conjunto de serviços com importância para a população.----  

-------Eram dezoito horas e trinta minutos 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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