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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NÚMERO 1/19 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2019 

 

---------Aos vinte e quatro dias do mês de Janeiro de dois mil e dezanove, 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, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE, PAULO ALEXANDRE GUERRA AZEVEDO SEARA, ANTÓNIO MANUEL 

GAMA DUARTE, ANTERO RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA.----------------------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, SÍLVIA LARANJEIRA MARTINS, 

coadjuvada por MARIA DE LURDES DUARTE DA FONSECA -------------------------------- 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 25/19 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 

INTERMUNICIPAIS PARA O ANO 2019 ------------------------------------------------------------ 

--------- Analisada a Proposta que foi emitida a propósito da intenção de 

Descentralização de Competências na CIRA, a Câmara, depois das explicações 

dadas pelo Sr. presidente e  das intervenções feitas pelos Srs. Vereadores Paulo 

Seara e Antero Almeida, relativamente a cada um dos Diplomas em análise, deliberou 

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

---------- Decreto-Lei nº 99/2018, de 28 de novembro ------------------------------------------ 

-----------Aceitar que a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), exerça 

para o ano de 2019, as competências para ela previstas no diploma, tendo em conta 

as razões apontadas na deliberação do Conselho Intermunicipal que consta da 

Proposta que foi presente. ------------------------------------------------------------------------------- 

----------Não obstante a proposta de aceitação, considera-se que a CIRA deverá 

promover todo o território de forma equitativa, dando o devido destaque e 

selecionando os produtos âncora que forem favoráveis a toda a região. ------------------- 

---------- Decreto-Lei nº 101/2018, de 29 de novembro ---------------------------------------- 

----------Não aceitar que a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), 

exerça para o ano de 2019, as competências para ela previstas no diploma, tendo em 

conta as razões apontadas na deliberação do Conselho Intermunicipal, constante da 

proposta que foi presente. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Decreto-Lei nº 102/2018, de 29 de novembro ------------------------------------------ 

---------Aceitar que a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), exerça 
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para o ano de 2019, as competências para ela previstas no diploma, tendo em conta 

as razões apontadas na deliberação do Conselho Intermunicipal constante da 

Proposta que foi presente. ------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Decreto-Lei nº 103/2018, de 29 de novembro ----------------------------------------- 

----------Não aceitar que a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), 

exerça para o ano de 2019, as competências para ela previstas no diploma, tendo em 

conta as razões apontadas na deliberação do Conselho Intermunicipal, constante da 

Proposta que foi presente. . ----------------------------------------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, ao abrigo da Lei nº 50/2018, de 16 de Agosto, dos artigos 

4º do Decreto-Lei nº 99/2018, de 28 de novembro, artigo 9º do Decreto-Lei nº 

101/2018, de 29 de novembro, artigo 4º do Decreto-Lei nº 102/2018, de 29 de 

novembro, artigo 5º do Decreto-Lei nº 103/2018, de 29 de novembro, e, em 

conformidade com artigo 4º, e as alíneas m), n) e ccc) do artigo 33º da Lei 75/2013, 

de 12 de setembro, submeter esta resolução à aprovação da Assembleia Municipal.---

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Esta deliberação foi tomada por maioria, com as abstenções dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara e António Duarte e voto contra do Sr. Vereador Antero 

Almeida, que apresentou a Declaração de Voto que se transcreve. ------------------------ 

--------Durante a análise deste assunto, o Sr. Vereador Paulo Seara disse que se 

abstinha da votação por entender que não existe um quadro, apresentado pelo 

Governo, com a análise do financiamento para as respetivas delegações de 

competências e porque não existe, por parte da CIRA e por parte da Câmara 

Municipal fundamentação técnica que nos dê uma perspetiva assertiva sobre as 

ações a desenvolver, não existindo dados para uma tomada de decisão consciente. – 

---------DECLARAÇÃO DE VOTO DO SR. VEREADOR ANTERO ALMEIDA ------------- 

-------- “Voto contra esta proposta pelas questões formais invocadas não me tendo, 

sequer, debruçado sobre questões de ordem material.”-----------------------------------------  

----------PROPOSTA 26/19 - PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS (LEI50/2018 DE 16 AGOSTO) – TRANSFERÊNCIA DE  

COMPETÊNCIAS PARA ÓRGÃOS MUNICIPAIS 2019 ----------------------------------------- 

--------- Depois de devidamente analisada a Proposta que foi presente, ouvidas as 

explicações dadas pelo Sr. Presidente e as  intervenções dos Srs. Vereadores Paulo 

Seara e Antero Almeida, a Câmara deliberou, relativamente a cada um dos diplomas 

referentes à transferência de competências para os órgãos municipais, no ano de 

2019, o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Decreto-Lei nº 97/2018, de 27 de novembro ------------------------------------------- 
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--------- Não assumir para o ano de 2019 as competências relativas ao mesmo, uma 

vez que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------

classificadas como águas balneares em Águeda (para a época balnear 2019), pelo 

que o diploma é inócuo na sua aplicabilidade no nosso concelho;---------------------------- 

----------

a situação atual dos locais potenciais para a instalação das mesmas e as condições 

que terão que cumprir de acordo com a legislação em vigor, assim como o 

investimento necessário e os mecanismos de controlo e assistência aos utilizadores, 

e insuficiência de recursos humanos qualificados para o efeito; ------------------------------ 

---------Decreto-Lei nº 98/2018, de 27 de novembro -------------------------------------------- 

--------Não assumir para o ano de 2019 as competências relativas ao mesmo, uma vez 

que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------

ao nível municipal, já que estas nunca estiveram sob a sua alçada, sendo necessária 

a capacitação dos recursos humanos neste sentido, previamente à aceitação desta 

competência; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------

fiscalização, não existindo ao nível os serviços de fiscalização capacidade para 

assumir no imediato as tarefas inerentes ao diploma, já que tal implicará ações de 

fiscalização em diversos locais do concelho, eventualmente, em qualquer dia da 

semana ou fim de semana, sendo necessário capacitar e aumentar os recursos 

humanos a este nível; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----------

referente à receita e aos custos associados à transferência desta competência e ao 

impacto financeiro da mesma para a autarquia; --------------------------------------------------- 

---------

do previsto no diploma, o qual terá ainda que ser criado e alvo de discussão pública, o 

que tornará difícil a aplicação desta situação, no terreno, no ano de 2019. ---------------- 

-------- Decreto-Lei nº 100/2018, de 28 de novembro ------------------------------------------ 

-------- Assumir para o ano de 2019 as competências relativas ao mesmo, uma vez 

que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------  As vias abrangidas por este diploma como a transferir, apresentam uma 

elevada importância em termos de mobilidade e de suporte de desenvolvimento 

urbano do concelho, dando como exemplo, a EN1 (entre os nós da Mourisca do 

Vouga e o nó da Landiosa com o IC2) ou a EN333 (no troço substituído pela variante 
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a esta via), sendo fundamental a sua requalificação, que ao longo dos anos nunca foi 

possível efetuar por falta de acordo entre as partes para a transferência das mesmas 

para o domínio municipal, que o diploma vem agora permitir e “obrigar” com prazos 

bem definidos; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------

urbanística das ocupações que ocorrem ou poderão ocorrer ao longo destas, 

nomeadamente investimentos de elevada envergadura e interesse económico-social 

para o concelho e que, na situação atual, se vêm muitas vezes condicionadas pela 

aplicação das regras referentes à sua classificação enquanto vias nacionais ou 

regionais aplicadas pelo IP, que com a transferência, deixam de existir, tornando mais 

flexível a gestão e o licenciamento nas suas margens; ------------------------------------------ 

-------- ementar, por 

exemplo na EN1, com a criação de rotundas ou outro tipo de soluções em zonas de 

conflito, como no caso do cruzamento da Cerâmica do Alto, ou, dos semáforos de 

acesso a Valongo do Vouga, que com a transferência, deixam de estar condicionados 

à autorização do IP. --------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Independentemente destes aspetos, será importante realçar que, ainda assim, 

o diploma necessita de clarificação nalguns pontos, a qual esperamos que venha a 

suceder no âmbito das eventuais negociações dos acordos dominiais, nomeadamente 

no que se refere aos valores económicos associados para efeitos de custos de gestão 

e conservação destas vias e infraestruturas, e à necessidade da sua aceitação dever 

sempre compreender um estudo atualizado do cadastro das redes de infraestruturas 

existentes no subsolo, relatório das intervenções efetuadas, estado de conservação 

do pavimento e consequentemente plano de intervenções de reabilitação e 

conservação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Decreto-Lei nº 101/2018, de 29 de novembro ----------------------------------------- 

----------Não assumir para o ano de 2019 as competências relativas ao mesmo, uma 

vez que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------

causa, quer a nível financeiro, quer técnico; -------------------------------------------------------- 

----------

uma intervenção de carácter Intermunicipal, dado que muito dos assuntos, podem e 

devem ter uma resposta integrada, com vantagens na especialização dos municípios 

que integram a CIRA, em cada uma das áreas constantes do mesmo, com mais valias 

ao nível financeiro, e de recursos humanos e técnicos; ----------------------------------------- 

---------- reinserção social de jovens e adultos e às vítimas de 
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crimes, não existe da parte do município grande experiência a este nível, sendo uma 

área com regulamentação específica e para a qual a autarquia não está ainda 

suficientemente preparada para responder, sendo necessário criar uma matriz 

técnica, económica e de apoio social a este nível que permita tratar corretamente 

destes casos, com elevada complexidade social. ------------------------------------------------ 

--------- Paz, no caso de Águeda, o Concelho 

encontra-se já abrangido pelo Agrupamento de Julgados de Paz de Oliveira do Bairro, 

o qual abrange os territórios de Águeda, Oliveira do Bairro, Anadia e Mealhada, pelo 

que esta resposta já está presente no território de Águeda (embora não instalada no 

mesmo), não existindo, por isso, uma mais-valia direta e imediata na aceitação da 

competência. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Decreto-Lei n.º 103/2018, de 29 de novembro --------------------------------------- 

----------Não assumir para o ano de 2019 as competências relativas ao mesmo, uma 

vez que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------

alargamento desta competência; ---------------------------------------------------------------------- 

----------- rande 

diferença do atual em vigor, dado que a Câmara pode decidir, por si, a atribuição de 

comparticipação a 100% de uma nova equipa, sendo que neste momento:--------------- 

-  Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) comparticipa a EIP de Águeda em 

aproximadamente 22.000,00€/ano; ------------------------------------------------------------------- 

-  Em contrapartida a Câmara Municipal apoia a EIP de Águeda, transferindo 

50.000,00€/ano, pago em duodécimos, o que corresponde a mais 50% do previsto no 

Protocolo para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda 

(AHBVA), com esta finalidade; ------------------------------------------------------------------------- 

-  A Câmara Municipal transfere ainda 40.000,00€ para apoio à atividade corrente da 

Corporação AHBVA, para a atividade corrente da Associação e 20.000€ para 

investimento e aquisição de equipamentos, nomeadamente viaturas, para além dos 

apoios extraordinários, que para o ano de 2018 representaram 28.620,00€; -------------- 

-  A autarquia suporta ainda o valor dos seguros pessoais de acidentes de trabalho, 

que representaram em 2018 cerca de 14.281,00€, o que perfaz um apoio total à 

Associação Humanitária de Bombeiros de Águeda de 152.901,00€. ------------------------ 

--------- laro se a transferência de competências, tem implicações na criação 

de novas equipas, ou se terá igualmente efeitos sobre o protocolo em vigor ao nível 

das EIP, podendo correr-se o risco de a ANPC deixar de financiar cerca de 50% da 

EIP de Águeda, o que poderá implicar uma redução de financiamento para a AHBVA; 
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---------

nesta medida não estão atualmente incluídos os equipamentos de Proteção 

Individual, ficando os mesmos a cargo dos Bombeiros, sendo necessário um 

esclarecimento no sentido de percecionar a continuidade do estabelecido nos 

protocolos em vigor a este nível.----------------------------------------------------------------------- 

-------- Decreto-Lei nº 104/2018, de 29 de novembro ----------------------------------------- -

------- Assumir para o ano de 2019 as competências relativas ao mesmo, uma vez 

que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- resente data estão já instalados no Concelho vinte Espaços Cidadão e 

uma Loja de Cidadão, esta última datada de 9 de setembro de 2009, cujos serviços 

são assegurados por funcionários do Município, competindo à autarquia o pagamento 

da sua remuneração e assegurar os demais direitos dos trabalhadores; ------------------- 

--------

processo resultou em linha com objetivos de proximidade dos serviços públicos às 

nossas populações, e que resultaram de Protocolo celebrado com a AMA ao abrigo 

do Programa Aproximar nos termos do Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13 de maio, sendo 

que, salvo respeito por opinião contrária, se considera que não caem com a agora 

transferência de competências, porquanto a sua instalação e gestão já está confinada 

ao estabelecido no Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13 de maio, na sua redação atual, 

mantendo-se assim em vigor a atual gestão, uma vez que a mesma não contraria o 

agora estabelecido na transferência desta competência;---------------------------------------- 

------- s do Cidadão, a interpretação é semelhante, uma vez que 

dispõe o artigo 17.º do mesmo Decreto-lei que “A transferência das competências 

para os municípios relativa à gestão das Lojas de Cidadão instaladas antes da 

entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 74/2014, de 13 de maio, na sua redação atual, e 

atualmente geridas pela AMA, I. P., fica sujeita a regulamentação própria, na qual se 

definem os meios humanos, os recursos financeiros e o património adequados ao 

desempenho das funções transferidas.” ------------------------------------------------------------- 

------

no Concelho, nem as obrigações das partes conforme já estão protocoladas. Poderá 

vir ainda futuramente, e mediante diploma próprio a ser publicado em conformidade 

com o disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei em análise, a serem transferidas 

competências no que diz respeito à Loja de Cidadão instalada no Edifício dos Paços 

do Concelho; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- 

(CLAIM´s), entende-se ser positiva a criação do mesmo no concelho de Águeda, 

1/19,2 2019-01-21



 

 7 

ainda que para tal seja necessária a devida formação dos recursos humanos a 

estarem presentes no mesmo, uma vez que: ------------------------------------------------------ 

 - nos últimos anos se tem verificado um aumento significativo do número de 

migrantes do estrangeiro para Águeda, com os números oficiais do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras (SEF) a apresentar 873 estrangeiros registados até junho 

de 20181, sendo necessário criar estruturas de apoio e integração aos mesmos; ------ 

 - neste momento o SEF não está a conseguir tramitar os pedidos de residência com 

celeridade, por questões de ordem interna, sendo que tal não nos permite ter uma 

visão “em tempo real” do cenário atual no concelho e dos problemas que os migrantes 

estão a enfrentar e que os CLAIM podem vir a ajudar; ------------------------------------------ 

 - é necessária a integração positiva dos migrantes nas instituições de ensino do 

concelho, onde a sua presença se torna cada vez mais notória, assim como no 

mercado de trabalho de Águeda, onde se poderão constituir como mão de obra 

valiosa para um mercado com grande apetência para absorver a mesma; ---------------- 

 - é importante dar continuidade da política de apoio que a autarquia já tem vindo a 

desenvolver a este nível com alguns programas específicos para apoio a famílias 

oriundas de outros países (como é o caso do subsídio ao arrendamento). ---------------- 

--------- Decreto-Lei nº 105/2018, de 29 de novembro ----------------------------------------- 

---------Não assumir para o ano de 2019 as competências relativas ao mesmo, uma 

vez que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- de execução; -

--------

presente diploma, sete apartamentos e um arrumo na Torre de S. Pedro, as quais 

necessitam de obras de requalificação, que poderão ascender a mais de 150.000,00€, 

sendo preferível que as mesmas sejam executadas antes da passagem do património 

para a autarquia (apesar da possibilidade de poder ser ressarcido pelo efeito, pelo 

Governo com tutela em matéria de razão); --------------------------------------------------------- 

---------

existindo casos de dívida, cujo ónus da cobrança, com a transferência, ficaria a cargo 

da autarquia, sendo que, por outro lado, a atualização das mesmas, tendo sempre 

que ser realizada de forma faseada, fará com que a recuperação de qualquer 

eventual investimento nas frações seja muito lento; --------------------------------------------- 

---------

sua promoção e não na construção/aquisição de mais imóveis para bolsas habitação 

social, com resultados positivos nos últimos anos, fazem com que não seja apelativa 

esta transferência. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- No que diz respeito à gestão de programas de apoio ao arrendamento urbano 

e à reabilitação urbana, poderá ser uma mais-valia a transferência de competências, 

sendo, contudo, que será preferível verificar a sua operacionalização ao longo de 

2019 noutros municípios, por forma a perceber os mecanismos envolvidos, assim 

como os recursos de gestão e de financiamento dos mesmos. ------------------------------- 

--------- Decreto-Lei nº 106/2018, de 29 de novembro ----------------------------------------- 

----------Não assumir para o ano de 2019 as competências relativas ao mesmo, uma 

vez que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- se considera válido, o diploma exige um 

operacionalização, que embora simples à primeira vista, exige, pelo menos para os 

casos da gestão desse mesmo património (e não da alienação), algum trabalho prévio 

e cuidado, até porque muito deste património não se encontra nas melhores 

condições (casas florestais, escolas, casas de cantoneiros, etc…), sendo fundamental 

ter um destino bem definido para o mesmo, sob pena de se tornar um encargo no 

tempo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------

pelo diploma, não foi ainda comunicada oficialmente à autarquia, tal como referido no 

artigo 15º do diploma, sendo que questionada a Direção Geral das Autarquias Locais 

(DGAL) sob a referida listagem, fomos informados que não têm conhecimento do 

despacho inerente à publicação desta lista de imóveis, e como tal, não é possível ter 

uma noção geral do património existente para a sua aceitação; ------------------------------ 

 --------

ser feito de forma atempada e criteriosa, tendo em conta a imposição de desenvolver 

e implementar projetos de valorização patrimonial sustentáveis para os imóveis a 

transferir no prazo máximo de 2 anos (que se considera manifestamente insuficiente 

tendo em conta os procedimentos necessários para o seu desenvolvimento), após a 

assinatura do acordo de transferência, sob pena de reversão; --------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

---------

referentes à gestão, manutenção e desenvolvimento de projetos de valorização 

patrimonial para o património a transferir, algo que terá que ser alvo de uma avaliação 

cuidada a realizar ao longo de 2019, por forma a perceber o impacto desta 

transferência para o património municipal; --------------------------------------------------------- 

---------

comunitário para realizar as ações de gestão e manutenção do património quer ao 

nível do atual ou do futuro quadro comunitário, sendo por isso mesmo preferível 
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esperar por esta clarificação; --------------------------------------------------------------------------- 

----- 

que toca à regularização do património em termos de registo patrimonial, já que esta 

se considera que os mesmos devem ser da responsabilidade do Estado antes de 

estabelecida a transferência, sendo que o diploma nada refere quanto aos custos 

desse mesmo procedimento (ou à sua isenção). -------------------------------------------------- 

----------Decreto-Lei nº 107/2018, de 29 de novembro ----------------------------------------- 

---------- Assumir para o ano de 2019 as competências relativas ao mesmo, uma vez 

que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------

fiscalização de estacionamento e de contraordenação (leve) de forma mais 

independente, sem necessitar das forças de segurança para o levantamento dos 

autos de infração, o que permite uma maior agilidade e melhor gestão do 

estacionamento ao nível municipal; ------------------------------------------------------------------- 

---------- esão do município ao ScoT 

(Sistema de Contraordenação de Trânsito), já que parece deixar de fora a 

necessidade de protocolos da autarquia com a Autoridade Tributária, tornando assim 

operacionalizável a aplicação de contraordenações, facto que até à data não foi 

possível (por ausência de resposta desta entidade); --------------------------------------------- 

-------

ferramenta efetiva de gestão do estacionamento nas zonas delimitadas e um melhor 

ordenamento do trânsito nas zonas urbanas, designadamente, na cidade de Águeda.  

-------- Mais foi deliberado, tendo em vista o disposto na Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto, do artigo 4º e das alíneas m), n) e ccc) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter esta resolução à aprovação da Assembleia 

Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Esta deliberação foi tomada por maioria, com as abstenções dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara e António Duarte e voto contra do Sr. Vereador Antero 

Almeida, que apresentou a Declaração de Voto que se transcreve. ------------------------ 

-------- Durante a análise deste assunto, o Sr. Vereador Paulo Seara disse que se 

abstinha da votação por entender que não existe um quadro, apresentado pelo 

Governo, com a análise do financiamento para as respetivas delegações de 

competências e porque não existe, por parte da CIRA e por parte da Câmara 

Municipal fundamentação técnica que nos dê uma perspetiva assertiva sobre as 

ações a desenvolver, não existindo dados para uma tomada de decisão consciente. -- 

-------- DECLARAÇÃO DE VOTO DO SR. VEREADOR ANTERO ALMEIDA -------------- 
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--------- “Voto contra esta proposta pelas questões formais invocadas não me tendo, 

sequer, debruçado sobre questões de ordem material.”---------------------------------------  

----------PROPOSTA 27/19 - APOIOS E CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 

EXTRAORDINÁRIOS (REALIZADOS EM 2018) ------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, a titulo extraordinário, 

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

Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião, tomar as seguintes resoluções: - 

---------1. De acordo com o disposto nos artigos 33.º, n.º 1, alíneas o), t) e ccc) e artigo 

25.º, n.º 1, alínea j), ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,  

aprovar e submeter a aprovação da Assembleia Municipal a concessão dos seguintes 

apoios financeiros e contratos interadministrativos nos seguintes termos: ----------------- 

----------1.1 Apoio à União de Freguesias de Águeda e Borralha no valor total de € 

27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos euros) e contrato interadministrativo no valor 

de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), no total de €35.000,00. ------------------------ 

----------1.2 Apoio à Junta de Freguesia de Aguada de Cima no valor total de € 

20.000,00 (vinte mil euros). ----------------------------------------------------------------------------- 

----------1.3 Contrato Interadministrativo a celebrar com a União de Freguesias de 

Barrô e Aguada de Baixo, no valor total de € 20.000,00 (vinte mil euros). ----------------- 

----------1.4 Apoio à União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do 

Vouga e Agadão, no valor total de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros).------------------- 

----------1.5 Apoio à Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga, no valor total de € 

23.000,00 (vinte e três mil euros). --------------------------------------------------------------------- 

---------1.6 Contrato Interadministrativo a celebrar com a União de Freguesias do 

Préstimo e Macieira, no valor total de €10.000,00 (dez mil euros). --------------------------- 

----------1.7 Apoio à União de Freguesias de Recardães e Espinhel, no valor total de 

€5.500,00 (cinco mil e quinhentos euros). ----------------------------------------------------------- 

----------1.8 Apoio à Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, no valor total de 

€7.000,00 (sete mil euros). ------------------------------------------------------------------------------ 

-----------2. De acordo com o disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,  submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, para efeitos de autorização, as minutas dos contratos interadministrativos 

de delegação de competências a celebrar com as seguintes Uniões de Freguesia: ---- 

---------União de Freguesias de Águeda e Borralha, no valor de € 7.500,00 (sete mil e 

quinhentos euros) para arranjos dos espaços verdes da Urbanização do Souto Rio.---- 

-------- União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo no valor de € 40.000,00 

(quarenta mil euros) para arranjos exteriores da Alameda Pratas e Sousa e Rua 
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Comendador Almeida Roque, em Aguada de Baixo e construção de muros, passeios, 

valetas e aquedutos na sua área territorial. -------------------------------------------------------- 

------- União de Freguesias Préstimo e Macieira no valor de €10.000,00 (dez mil euros) 

para beneficiação do sistema de abastecimento de água. -------------------------------------- 

---------3. Foi ainda deliberado, quanto à União de Freguesias Águeda e Borralha, à 

União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo e à União de Freguesias do 

Préstimo e Macieira, remeter os processos às respetivas Assembleias de Freguesia, 

para autorização da celebração do contratos interadministrativo de delegação de 

competências, ao abrigo dos artigos 9.º, n.º 1, alínea g) e 16.º, n.º 1, alíneas i) e j) do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  ------------------------------------------------- 

--------- O Sr. Vereador António Duarte não faz qualquer intervenção sobre os 

assuntos em análise porque, segundo disse, o Sr. Presidente não estaria a prestar 

qualquer atenção ao que ele principiou a dizer, porque assim que começou a falar, o 

Sr. Presidente colocou os óculos e embrenhou-se na leitura de um documento que 

tinha na mão o que, na sua opinião, denota falta de educação e nenhum interesse 

sobre o que iria dizer. Não obstante o Sr. Presidente ter afirmado que conseguia ler o 

documento e ao mesmo tempo ouvir o Sr. Vereador, este, insistindo que era uma falta 

de educação e falta de respeito por um membro do executivo, desistiu da sua 

intervenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Sílvia Laranjeira Martins, Técnica 

Superior redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente. -------------------------------- 
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