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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 15/19 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 6 DE AGOSTO DE 2019 

 

---------Aos seis dias do mês de agosto 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, ANTERO RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA, JOANA PATRÍCIA 

OLIVEIRA SANTOS e CASIMIRO AGNELO OLIVEIRA PINTO. ---------------------------- 

---------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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DO EXECUTIVO ------------------------------------ 

-------- Considerando a comunicação de ausência, por período até 30 dias, e 

consequente substituição no Executivo Municipal, nos termos do artigo 78º da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, formulada pelos Srs. Vereadores Paulo Alexandre Guerra 

Azevedo Seara e António Manuel Gama Duarte, procedeu-se aos procedimentos 

contidos no artigo 79.º da referida Lei, tendo-se constatado a disponibilidade dos Srs. 

Joana Patrícia Oliveira Santos e  Casimiro Agnelo Oliveira Pinto para preencherem as 

vagas ocorridas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Encontrando-se ambos presentes na reunião, após a verificação da sua 

identidade e legitimidade, operou-se, de imediato, a referida substituição. --------------- 

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

---------INFORMAÇÕES A PRESTAR PELO SR. PRESIDENTE E SRS. 

VEREADORES, ACERCA DA ATIVIDADE MUNICIPAL. -------------------------------------- 

-------- Principiando este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente apresentou as 

boas vindas aos Srs.  Joana Patrícia Oliveira Santos e  Casimiro Agnelo Oliveira Pinto 

como Vereadores Municipais desejando-lhes as maiores venturas no desempenho 

desta função. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, o Sr. presidente, referindo-se  à poluição  que se tem vindo a 

verificar no Rio Certima, deu conhecimento das diligencias que foram feitas, do 

interesse com que todas as entidades envolventes acompanharam todo o processo e 

do compromisso assumido pelo Ministro do Ambiente e Transição Energética, no 

sentido de ser disponibilizado o acompanhamento técnico e uma comparticipação 

financeira, para apoiar as intervenções que as autarquias de Águeda e Oliveira do 

15/19,1 2019-08-01



 

 2 

Bairro pretendem realizar naquele Rio, na intenção de o despoluir e tornar mais 

agradável e visitável. ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Presidente que este compromisso foi assumido depois da 

reunião e uma visita ao local dos Presidentes de ambos os municípios com o Vice-

Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente e com o Diretor Regional da 

Administração da Região Hidrográfica do Centro que demonstraram todo o empenho 

em contribuir para a resolução do problema. ------------------------------------------------------ 

--------Continuando a falar sobre o mesmo assunto, o Sr. presidente disse que a 

eventual contaminação daquele Rio ocorre a montante dos municípios  de Águeda e 

de Oliveira do Bairro, e que o sistema de recolha e tratamento de resíduos líquidos da 

SIMRIA está completamente operacional, sem qualquer problema e com capacidade 

para recolher e tratar, nas melhores condições, os esgotos de outros concelhos, 

podendo evitar o despejo de muitos dos efluentes, alguns provenientes de ETAR’S 

particulares que presentemente vão parar ao rio, contaminando-o. ------------------------- 

--------Prosseguindo no uso da palavra, o Sr. Presidente afirmou que qualquer sistema 

pode ter falhas, mas que o importante é sensibilizar todas a entidades para a 

necessidade de se preservar o meio ambiente e ecológico, dentro das suas respetivas 

competências, fomentando a resolução dos problemas locais através da união, com 

vista à resolução do bem comum.--------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Casimiro Pinto, que interveio a seguir, pediu explicações  sobre 

as  fragilidades que, em seu entender, foram apontadas pelo Tribunal de Contas no 

âmbito da Auditoria ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. ------ 

---------De seguida, interveio o Sr. Vereador Antero de Almeida para dizer que entende  

que existem demasiadas entidades envolvidas na questão da poluição do Rio Certima 

e que quantas mais pessoas intervêm mais problemas se criam pelo que, na sua 

opinião, a solução passa por se insistir com o Ministro e Secretários de Estado até que 

tomem uma resolução e o  assunto seja definitivamente resolvido. ------------------------- 

--------Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Antero Almeida referiu-se ao 

encerramento das piscinas municipais durante o mês de agosto, questionando os 

motivos, e manifestando a sua opinião de que, neste mês, em que os alunos estão de 

férias, seria útil que aquele equipamento municipal estivesse em funcionamento e, se 

não todo, ao menos a piscina exterior. -------------------------------------------------------------- 

--------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos o mesmo Sr. Vereador disse que gostou 

do fogo de artificio na tenda do AgitÁgueda mas que a segurança da assistência tem 

que ser garantida, tendo o Sr. Vereador Casimiro Pinto comunicado que lhe foi dito 

que houve a necessidade de acionar o respetivo Plano de Segurança. ------------------- 
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---------Sobre o Plano Municipal  de Defesa da Floresta Contra Incêndios, o Sr. 

Vereador Antero Almeida disse não estar na posse de toda a informação mas que 

gostaria que lhe fosse informado o que se passa. ----------------------------------------------- 

---------Respondendo às questões que foram colocadas, o Sr. Presidente informou que 

o Tribunal de Contas Tribunal de Contas auditou o Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios do Município de Águeda e de mais sete municípios, todos 

com uma zona florestal que ocupa cerca de 60%  da sua área geográfica. O relatório 

dessa auditoria foi conhecido agora, depois de muitas reuniões com os técnicos 

daquela instituição da disponibilização de muitos documentos e prestadas muitas 

informações. Esse Relatório foi agora enviado, pelo Tribunal de Contas, para todos os 

Membros do Executivo que exerciam funções nos anos abrangidos pela auditoria. ---- 

--------Acrescentou o Sr. Presidente que, de todos os  Planos Municipais de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios, o de Águeda é o que denota menos fragilidades e que para 

as questões apontadas, nomeadamente os apoios concedidos à Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Águeda é uma questão que facilmente se 

explica e fundamenta com base na estratégia que a Câmara adotou sobre essa 

matéria, estando essas verbas devidamente documentadas e a estratégia definida. -- 

--------Disse, ainda o Sr. Presidente que, embora o  Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios do Município de Águeda não seja ótimo, o relatório do 

Tribunal de Contas sobre o mesmo deixa-o tranquilo. Algumas das fragilidades 

apontadas vão ser sanadas no próximo Orçamento e Plano de Atividades e a Câmara 

está atenta e a trabalhar para a melhoria continua do Plano em causa que, embora 

com as lacunas apontadas, está a servir de exemplo para outros Municípios que não o 

têm ou, tendo-o, é de qualidade muito inferior. --------------------------------------------------- 

--------Sobre a poluição do Rio Cértima, o Sr. Presidente acrescentou, ainda, que não 

quer que fiquem dúvidas sobre a falta de competência dos municípios para intervirem 

nessa área. Os municípios de Águeda e Oliveira do Bairro demonstraram que tinham 

condições, até por uma questão de proximidade, para ajudar a resolver o problema 

mas a competência sobre essa matéria é do Poder Central e, neste caso, só tem que 

enaltecer a atitude assumida pelo Sr. Ministro que se mostrou bastante cooperante e 

determinado para resolver o problema. ------------------------------------------------------------- 

---------Quanto ao fogo de artificio no evento AgitÁgueda o Sr. Presidente referiu que o 

mesmo aconteceu em espaço que se pode considerar aberto, que foram tomadas 

todas as precauções e, na sua opinião, ninguém correu perigo, e que, como em todos 

os casos, só pode ser criticado quem faz algo. --------------------------------------------------- 

---------O Sr. Vereador Edson Santos, que interveio a seguir, disse que o Plano de 

Segurança para aquele evento existe, que o vai fazer chegar ao Sr. Vereador Antero 
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Almeida, que o solicitou, e que o mesmo foi cumprido, tendo a certeza de que não foi 

preciso aciona-lo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Continuando a intervir, o mesmo Sr. vereador disse que o ÁgitÁgueda é um 

evento que marca Águeda, não só a nível nacional como a nível internacional; que 

houveram, ao longo dos 14 anos em que ele se realiza. Hoje é um êxito e que o 

Turismo em  Águeda, graças a isso, é já uma realidade que há anos era impensável.  

---------Sobre o fogo de artificio o Sr. Vereador Edson Santos disse que foram tomadas 

todas as providências e que correu tudo dentro da normalidade. ---------------------------- 

---------Relativamente às Piscinas Municipais o Sr. Vereador Edson Santos disse que 

se aproveitou o mês de agosto que, contrariamente ao que as pessoas pensam, é um 

mês em que é pouco frequentada, para os funcionários gozarem férias e se fazerem 

alguns trabalhos de manutenção, que em outra altura do ano era impossível. . --------- 

---------Voltando a usar da palavra neste período antes da Ordem do Dia, o Sr. 

Vereador Antero de Almeida afirmou que nunca ouviu ninguém dizer que é contra o 

AgitÁgueda; são é contra o modelo e o financiamento. Acrescentou que, na sua 

opinião, aquele evento é já vitima do seu próprio êxito e, conforme muita gente já tem 

afirmado, também entende que a edição deste ano foi a melhor das 14 já realizadas.  

----------Disse, ainda, o mesmo Sr. Vereador que todas as sugestões e opiniões que 

têm feito não podem ser encarados como critica mas como contributos de 

melhoramento, que são feitos com as melhores das intenções e, por isso, não gosta 

quando dizem que se o Partido Social democrata ganhasse as eleições acabaria com 

o AgitÁgueda. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Na sequência da intervenção do Sr. Vereador Antero de Almeida o Sr. 

Presidente afirmou que nunca disse, em altura alguma, nem em campanha eleitoral, 

que se o Partido Socialista ganhasse as eleições não fariam o AgitÁgueda mas está 

certo que o fariam de outra forma e, pelo que se tem verificado, a forma como é feita é 

a mais adequada. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------De seguida o Sr. Vereador Edson Santos disse que o AgitÁgueda existe em 

resultado de muita resiliência e muito esforço e que nesta 14.º edição se constatou 

que se associa Águeda ao evento, que Águeda, neste momento, faz a “moda”. Disse, 

ainda o mesmo Sr. Vereador que se já se justifica a criação de uma empresa 

municipal para a sua gestão, por exemplo, porque já envolve muitos meios, mas que 

defende que, se em determinado momento, por qualquer motivo, não houver dinheiro 

para a Educação, para ação Social, para Infraestruturas Viárias, ou para outras 

necessidades da população, não haverá dinheiro para o AgitÁgueda, haverá sempre 

prioridades a equacionar.-------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Defende, ainda, o Sr. Vereador Edson Santos, que os comerciantes da baixa da 

cidade têm que ver este evento como deles, porque são quem mais podem ganhar 

com tanta gente que se desloca para Águeda, não só no decurso do AgitÁgueda, mas 

também em toda a época de Verão, por isso lastima quando vê restaurante e lojas 

fechadas ao domingo a perderem tantas oportunidades de negócio. ----------------------- 

----------Na sua opinião, acrescentou o Sr. Vereador Edson Santos, falta sensibilizar os 

comerciantes para esse facto, fazê-los sentir que isso é bom para eles, que devem 

aproveitar a ocasião, até porque tem verificado o empenho com que todos participam 

na preparação do evento, enfeitando montras, cuidando dos vasos de flores facilitando 

a colocação dos guardas-chuva etc. ----------------------------------------------------------------- 

---------Ainda neste ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente informou que, mais 

uma vez, o açude e o elevador foram vandalizados e apela à população que esteja 

atenta a qualquer situação mais suspeita, porque se trata da danificação de 

equipamentos que são de todos.---------------------------------------------------------------------- 

---------O  Sr. Vereador Antero Almeida informou, também, que na rua José Sucena, 

quem vem de sul para a Av.ª Eugénio Ribeiro, encontra, no principio da Avª, uma 

passadeira para peões que quase não é visível devido à sebe vegetal que ali se 

encontra e que, na sua opinião precisa de ser aparada. --------------------------------------- 

----------ATAS DA SEGUINTES REUNIÕES: ------------------------------------------------------ 

--------- N.º 10/19, DE 21 DE MAIO, ORDINÁRIA; ------------------------------------------------ 

--------- N.º 11/19 DE 04 DE JUNHO, ORDINÁRIA; ---------------------------------------------- 

--------- N.º 12/19 DE 18 DE JUNHO, ORDINÁRIA; ---------------------------------------------  

--------- N.º 04/19, DE 28 DE JUNHO, EXTRAORDINÁRIA; ----------------------------------- 

--------- Por não estarem presentes dois dos membros do executivo que participaram 

nas reuniões a que as presentes atas dizem respeito e porque, segundo informou o Sr. 

Presidente, há necessidade de fazer algumas correções para que correspondam à 

realidade do que se passou nas respetivas reuniões, foi deliberado, por unanimidade, 

retirar as mesma para agendamento em próxima reunião. ------------------------------------ 

---------DIVERSOS ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 358/19 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO Nº14/2019 ---------------- 

--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente que, datado de 22 de julho último, através do qual, dadas 

as circunstâncias excecionais e urgentes, motivadas pelo falecimento do Ilustre 

Cidadão Aguedense Arquiteto Gil Manuel Costa Abrantes, determinou luto municipal 

no dia das suas cerimónias fúnebres, 22 de julho de 2019. ----------------------------------- 

---------PROPOSTA 359/19 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO Nº15/2019 ---------------- 
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--------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Sr. 

Presidente, datado de 24 de julho último através do qual, dadas as circunstâncias 

excecionais e urgentes, motivadas pelo falecimento do Ilustre Cidadão Aguedense 

Arqto. Gil Manuel Costa Abrantes, determinou luto municipal no dia das suas 

cerimónias fúnebres, 22 de julho de 2019. --------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 371/19 - APROVAÇÃO DAS NORMAS DO CONCURSO DE 

IDEIAS "AGENTES DE MUDANÇA" ----------------------------------------------------------------- 

--------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por maioria com as 

abstenções dos Srs. Vereadores Joana Patrícia Oliveira Santos e Casimiro Agnelo 

Oliveira Pinto, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal as Normas 

do Concurso de Ideias “Agentes de Mudança”, conforme documento que se encontra 

arquivado na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, nos termos do 

disposto nas alíneas e) e m) do n.º2 do artigo 23.º, alínea k) do n.º2 do artigo 25.º e 

alínea ccc) do n.º1 do artigo 33.º previstos no anexo à Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 379/19 - PARCERIA EUROPEIA BLOCK4-COOP - PROPOSTA 

DE ADESÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por maioria com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Antero Ricardo dos Santos Almeida, Joana Patrícia Oliveira Santos e 

Casimiro Agnelo Oliveira Pinto,  aprovar a Adesão do município de Águeda  ao 

projeto BLOCK4-COOP, que tem como objetivo principal a adaptação do método 

BLOCKCHAIN em empresas do nosso concelho. ------------------------------------------------ 

---------Mais foi deliberado, nos termos do disposto no artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 

21 de fevereiro, considerando que a despesa do projeto se prolongue até 2022, 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal a assunção do compromisso 

plurianual. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 384/19 - PROJETO DE PARCERIA EUROPEIA “SMARTA 2” -

SUBMISSÃO AO EXECUTIVO E ASSEMBLEIA MUNICIPAL -------------------------------- 

--------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara analisou e deliberou, por  maioria com os 

votos contra dos Srs. Vereadores Antero Ricardo dos Santos Almeida, Joana Patrícia 

Oliveira Santos e Casimiro Agnelo Oliveira Pinto, uma  vez que as despesas com o 

Projeto de Parceria Europeia “SMARTA 2” abrangem os anos de 2019 e 2020, 

submeter  à autorização prévia da Assembleia Municipal a assunção de compromisso 

plurianual para este projeto, de acordo com o artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------ASSOCIAÇÕES DIVERSAS ---------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 360/19 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DA LICENÇA 

ESPECIAL DE RUÍDO PARA A FESTA DE N.ª SR.ª DA SAÚDE --------------------------- 

--------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Fábrica da Igreja 

Paroquial de Fermentelos do pagamento de taxas da licença especial de ruído para a 

realização da Festa de Nossa Senhora da Saúde, a levar a efeito nos dias 14 a 17 de 

agosto, em Fermentelos, nos termos do disposto no nº 1, do artigo 18º./I, do Código 

Regulamentar em vigor no Município de Águeda. ----------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 361/19 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DA AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA PARA O LANÇAMENTO DE FOGUETES --------------------------------------------- 

--------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no 

no nº 1, do artigo 18º./I, do Código Regulamentar em vigor no Município de Águeda, 

isentar a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Fermentelos do pagamento das 

taxas referentes à Autorização Prévia para o lançamento de foguetes, no âmbito dos 

festejos em honra de Nossa Senhora da Saúde, a levar a efeito nos dias 14 a 17 de 

agosto, em Fermentelos. ------------------------------------------------------------------------------- 

----------AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ---------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 369/19 -  APROVAÇÃO DE DESPESA PLURIANUAL À 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ÁGUEDA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA 

MANUTENÇÃO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETEÇÃO DE INCÊNDIOS. --- 

--------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos 

termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, submeter a proposta de Aquisição de Serviços para 

Manutenção de Sistemas Automáticos de Deteção de Incêndios, que foi presente, à 

consideração e aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto da 

alínea c) do n.º 1, do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei 

n.º 22/2015, de 17 de março, uma vez que se prevê que a despesa seja liquidada no 

prazo de 12 meses, renovável por períodos iguais, até ao máximo de 36 meses, que 

será o prazo de vigência do Contrato. -------------------------------------------------------------- 

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

----------PROPOSTA 372/19 - ACEITAÇÃO DE CANDIDATURA E ATRIBUIÇÃO DE 

APOIO À UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÁGUEDA E BORRALHA – 

APRESENTAÇÃO FORA DE PRAZO - CÓDIGO REGULAMENTAR (F4) --------------- 

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

Sr. Vereador Antero Almeida, aceitar a candidatura apresentada pela União das 
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Freguesias de Águeda e Borralha e atribuir-lhe um apoio financeiro no valor de 

2.310,00€ para a comparticipar a realização da “Festa da Nora 2019”, a decorrer no 

dia 03 de agosto nas margens do rio da Praia Fluvial de Bolfiar, não obstante a 

mesma ter sido apresentada fora de prazo, considerando o interesse e impacto que 

esta iniciativa tem para a respetiva freguesia e, simultaneamente, para o Concelho. -- 

--------Mais foi deliberado, em conformidade com a alínea j) do artigo 25º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, submeter este deliberação a autorização prévia da 

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

---------O Sr. Vereador Antero Almeida, para justificar o seu sentido de voto disse o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------” Apreciando as festividades em si e a importância das mesmas para a 

população, abstive-me da votação da proposta de atribuição de apoio financeiro para 

as mesmas, apenas porque a respetiva candidatura foi apresentada fora do prazo 

estipulado para o efeito. -------------------------------------------------------------------------------- 

---------- AÇÃO SOCIAL -------------------------------------------------------------------------------- 

---------- PROPOSTA 376/19 - PROGRAMA "ÀguedaMar19" --------------------------------- 

-------- De seguida, à  semelhança do que têm acontecido  em anos anteriores, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, assegurar a todos os munícipes residentes no 

concelho de Águeda, transporte para a Praia da Barra à 5.ª e 6.ª feira, durante o mês 

de agosto, nos precisos termos da proposta que foi presente e se encontra arquivada 

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

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

---------PROPOSTA 362/19 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - REMODELAÇÃO DA REDE DE AGUA EM 

FERMENTELOS - 1ª FASE ---------------------------------------------------------------------------- 

--------Tendo-se vistoriado a totalidade da obra de Remodelação da Rede de Água em 

Fermentelos – 1ª Fase, e verificando-se que a mesma se encontra concluída, 

nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando deficiências, deteriorações, 

indícios de ruína ou falta de solidez, pelas quais se deva responsabilizar o 

empreiteiro, a Câmara deliberou aprovar o auto da referida vistoria e proceder à 

liberação de 15% da caução existente, conforme proposta que foi presente e o 

disposto na alínea d) do n.º 5 do artigo 295.º do Decreto-Lei n.º 111- B/2017, de 31 

de agosto.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Esta deliberação foi tomada por maioria com o voto contra do Sr. Vereador 

Antero Almeida que apresentou a seguinte Declaração de Voto: ---------------------------- 
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---------"Tendo em conta os graves contornos que atingiu o processo de licenciamento 

dos lotes 60 a 63 do Parque Empresarial do Casarão (proposta 313-19); porque na 

decorrência legal das minhas funções enquanto vereador resulta responsabilidade 

solidária criminal e civil de todos os actos praticados pelo executivo municipal nos 

quais eu vote favoravelmente ou me abstenha na sua votação; por, em resultado 

disso, não poder de ora em diante confiar na competência e seriedade políticas dos 

vereadores com pelouro, voto contra a presente proposta."----------------------------------- 

-----------PROPOSTA 363/19 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - REMODELAÇÃO DO ENTRONCAMENTO ENTRE A 

RUA DE VALE DOMINGOS E A RUA DO GRAVANÇO --------------------------------------- 

--------- Constatando-se que vistoriada a totalidade da obra de Remodelação do 

Entroncamento entre a Rua de Vale Domingos e a Rua do Gravanço, e verificando-se 

que a mesma se encontra concluída, nenhuma observação havendo a fazer, não 

apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, pelas 

quais se deva responsabilizar o empreiteiro, a Câmara deliberou, aprovar a liberação 

de  30% caução da existente, nos termos da proposta que foi presente e o disposto 

na alínea b) do n.º 5 do artigo 295.º do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto.-

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

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

Antero Almeida que apresentou a seguinte Declaração de Voto: --------------------------- 

---------"Tendo em conta os graves contornos que atingiu o processo de licenciamento 

dos lotes 60 a 63 do Parque Empresarial do Casarão (proposta 313-19); porque na 

decorrência legal das minhas funções enquanto vereador resulta responsabilidade 

solidária criminal e civil de todos os actos praticados pelo executivo municipal nos 

quais eu vote favoravelmente ou me abstenha na sua votação; por, em resultado 

disso, não poder de ora em diante confiar na competência e seriedade políticas dos 

vereadores com pelouro, voto contra a presente proposta."----------------------------------- 

---------PROPOSTA 364/19 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERACÃO DA CAUÇÃO - REPAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS NA AVENIDA 25 

DE ABRIL ENTRE A ROTUNDA DA PAULICEA E A ROTUNDA DA E.N.333, EM 

ÁGUEDA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Tendo em conta que, após vistoria feita à obra de Repavimentação de 

Passeios na Avª. 25 de Abril entre a Rotunda da Paulicêa e a Rotunda da E.N.333, 

em Águeda, se verificou que a mesma se encontra concluída, nenhuma observação 

havendo a fazer, não apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou 
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falta de solidez, pelas quais se deva responsabilizar o empreiteiro, a Câmara 

deliberou, nos termos da alínea b) do n.º 5 do artigo 295.º do Decreto-Lei n.º 111-

B/2017, de 31 de agosto, proceder à liberação de 30% da caução existente, de 

acordo com o disposto na proposta que foi presente e se encontra arquivada na 

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

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

Antero Almeida que apresentou a seguinte Declaração de Voto: ---------------------------- 

----------"Tendo em conta os graves contornos que atingiu o processo de 

licenciamento dos lotes 60 a 63 do Parque Empresarial do Casarão (proposta 313-

19); porque na decorrência legal das minhas funções enquanto vereador resulta 

responsabilidade solidária criminal e civil de todos os actos praticados pelo executivo 

municipal nos quais eu vote favoravelmente ou me abstenha na sua votação; por, em 

resultado disso, não poder de ora em diante confiar na competência e seriedade 

políticas dos vereadores com pelouro, voto contra a presente proposta."------------------ 

----------PROPOSTA 365/19 - APROVAÇÃO DO AUTO REVISÃO DE PREÇOS Nº. 8 

- PROVISÓRIA  - REQUALIFICAÇÃO URBANA - RUA JOSÉ GUSTAVO PIMENTA E 

RUA ENG. JOSÉ BASTOS XAVIER ----------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, aprovar o Auto de Revisão de Preços n.º 

8 – Provisória, referente à empreitada de Requalificação Urbana – Rua José Gustavo 

Pimenta e Rua Eng. José Bastos Xavier, processado nos termos do artigo 16.º do 

Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, e com base no disposto no artigo 300.º do 

Código dos Contratos Públicos, no montante de 360,72€, ao qual será adicionado  o 

IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Antero Almeida que apresentou a seguinte Declaração de Voto: ---------------------------- 

--------"Tendo em conta os graves contornos que atingiu o processo de licenciamento 

dos lotes 60 a 63 do Parque Empresarial do Casarão (proposta 313-19); porque na 

decorrência legal das minhas funções enquanto vereador resulta responsabilidade 

solidária criminal e civil de todos os actos praticados pelo executivo municipal nos 

quais eu vote favoravelmente ou me abstenha na sua votação; por, em resultado 

disso, não poder de ora em diante confiar na competência e seriedade políticas dos 

vereadores com pelouro, voto contra a presente proposta."----------------------------------- 

-----------PROPOSTA 380/19 - APROVAÇÃO DA MINUTA DO 3º CONTRATO 

ADICIONAL - EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO URBANA A POENTE – RUA 

MARIA DE MELO CORGA, RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA COUTINHO, RUA FONTE 
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DO OUTEIRO E RUA DR. EDUARDO CALDEIRA” --------------------------------------------- 

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

contra dos Srs. Vereadores Antero Ricardo dos Santos Almeida, Joana Patrícia 

Oliveira Santos e Casimiro Agnelo Oliveira Pinto, nos termos do artigo 98.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, aprovar a Minuta do 3º Contrato Adicional 

da empreitada de “Requalificação Urbana a Poente – Rua Maria de Melo Corga, Rua 

Capitão José Maria Coutinho, Rua Fonte do Outeiro e Rua Dr. Eduardo Caldeira”, 

que se encontra anexa à proposta que foi presente e que se arquiva na aplicação 

informática junto à Agenda desta reunião.---------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 381/19 - APROVAÇÃO DA MINUTA DO 2º CONTRATO 

ADICIONAL - EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO URBANA – RUA JOSÉ 

GUSTAVO PIMENTA E RUA ENG.º JOSÉ BASTOS XAVIER" ------------------------------ 

--------Depois de devidamente analisada a proposta que foi presente, a Câmara 

deliberou, por maioria com os votos contra dos Srs. Vereadores Antero Ricardo dos 

Santos Almeida e Joana Patrícia Oliveira Santos e abstenção do Sr. Vereador 

Casimiro Agnelo Oliveira Pinto, nos termos do disposto no artigo 98.º do Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de Janeiro,  aprovar a Minuta do 2.º Contrato Adicional da 

empreitada de “Requalificação Urbana – Rua José Gustavo Pimenta e Rua Eng.º 

José Bastos Xavier” a qual se encontra arquivada na Aplicação Informática, junto à 

Agenda desta reunião. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-----------PROPOSTA 382/19 - APROVAÇÃO DA MINUTA DO 1.º CONTRATO 

ADICIONAL - EMPREITADA DE “ARRANJO URBANÍSTICO DA AVENIDA DA 

REPÚBLICA, EM MACINHATA DO VOUGA” ----------------------------------------------------- 

--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria com o voto contra 

dos Srs. Vereadores Antero Ricardo dos Santos Almeida e as abstenções dos Srs. 

Vereadores Joana Patrícia Oliveira Santos e Casimiro Agnelo Oliveira Pinto, nos 

termos do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, aprovar a minuta 

do 1.º contrato adicional da empreitada de “Arranjo Urbanístico da Avenida da 

República, em Macinhata do Vouga”, a qual faz parte integrante da proposta que foi 

presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta 

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

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

---------PROPOSTA 366/19 - DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE - 

FERNANDO VASCONCELOS RODRIGUES ----------------------------------------------------- 

--------Presente a seguir, o processo n.º 162/17 em nome de  Fernando Vasconcelos 
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Rodrigues, residente na Rua Heróis do Ultramar, em Águeda, na União de 

Freguesias de Águeda e Borralha que, em 19 de maio de 2017, apresentou um 

projeto de loteamento urbano, num prédio sito na Rua do Pisco, em Assequins, na 

referida União de Freguesias. ------------------------------------------------------------------------- 

----------Verificando-se que, até à presente data, não foi apresentado o pedido de 

comunicação prévia para a realização das respetivas obras de urbanização, o que 

deveria ter acontecido no prazo de um ano a contar da notificação do ato de 

licenciamento do loteamento, conforme o preceituado na alínea a), do n.º 1 do artigo 

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

Decreto-Lei n.º 136/14, de 9 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

declarar a intenção de caducidade da licença para a realização de operação de 

loteamento em causa. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 378/19 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - IRMÃOS 

HENRIQUES  MARTINS, LDA ------------------------------------------------------------------------ 

--------Considerando que  a firma Irmãos Henriques Martins, Lda solicitou o 

arquivamento do processo n.º 406/16, referente um projeto para o licenciamento da 

operação urbanística de reconstrução, alteração e ampliação de habitação com 

construção de anexos, a levar a efeito num terreno sito na rua Conselheiro Rodrigues 

de Bastos, n.ºs 9 a 15 – Arrancada do Vouga, o que, nos termos do estabelecido na 

alínea f) do n.º 1 do artigo 124.º do Código do Procedimento Administrativo publicado 

no anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, poderá dispensar a audiência de 

interessados, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o estabelecido 

no n.º 2 do artigo 71.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, declarar a caducidade 

do referido procedimento de licenciamento.------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 367/19 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - ANA 

MARGARIDA MELO FERREIRA OUTEIRO ------------------------------------------------------ 

---------De seguida, verificando-se que a pretensão se enquadra na isenção de licença 

prevista no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 

e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, nos precisos termos do parecer técnico emitido, aprovar a emissão 

de certidão de destaque de uma parcela de terreno, com a área de 1.124,00 m2, a 

destacar de um prédio com a área total de 2.296,00 m2, sito entre a Rua da Grota n.º 

10 e a Rua da Lavoura, em Á-dos-Ferreiros, no Préstimo, propriedade de Ana 

Margarida Melo Ferreira Outeiro, (Proc.º n.º 637/01). ------------------------------------------- 
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-----------PROPOSTA 368/19 - DISPENSA DE CUMPRIMENTO DA DOTAÇÃO DE 

LUGARES DE ESTACIONAMENTO E PAGAMENTO DA RESPETIVA 

COMPENSAÇÃO EM NUMERÁRIO - AMILCAR MARQUES HENRIQUES ------------- 

--------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara analisou o Processo n.º 139/19, em 

nome de Amílcar Marques Henriques, residente na Rua do Valério, n.º 132,  em 

Oronhe, na Freguesia de Recardães e Espinhel, que se refere a um projeto de 

reconstrução, ampliação e alteração de edifício destinado a habitação multifamiliar e 

muro de vedação, em prédio que possui na Rua Tenente Coronel Albano de Mello n.º 

89, nesta cidade, União de Freguesias de Águeda e Borralha, num empreendimento 

composto por 7 frações (seis tipologias T0 e um T3), que pretende sujeitar ao regime 

jurídico de Propriedade Horizontal, verificando-se que não é dado cumprimento ao 

previsto no n.º 1 do artigo 66.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM) em 

vigor, uma vez que não foi previsto nenhum dos 9 lugares de estacionamento que 

deveriam ser criados.------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Neste sentido e de acordo com o teor do parecer técnico emitido, e nos 

termos da exceção prevista no n.º 3 do artigo 66.º do Regulamento do PDM em vigor, 

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

Patrícia Oliveira Santos e Casimiro Agnelo Oliveira Pinto, dispensar o cumprimento 

da dotação dos lugares de estacionamento e a aceitação do pagamento da respetiva 

compensação em numerário, no montante de 10.485,59€. ----------------------------------- 

---------PROPOSTA 370/19 - AUTORIZAÇÃO PARA BALANÇOS DE CONSTRUÇÃO 

SOBRE A VIA PÚBLICA - ANA RITA DE BRITOS CARLOS --------------------------------- 

---------No prosseguimento dos trabalhos foi presente o processo Processo n.º  346-

A/58, em nome de Ana Rita de Brito Carlos, residente na Urbanização Alto do Rio, 

Lote C27, em Recardães, na União de Freguesias de Recardães e Espinhel, que se 

refere a obras de demolição, ampliação, conservação, reconstrução e alteração de 

uso, em prédio que possui em Águeda, confinando com a Rua 8 de Setembro (n.º40) 

e o Largo da Estação, ambos os arruamentos integrando o sistema rodoviário 

secundário existente e devidamente intra-estruturados. ----------------------------------------

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

---------Analisado todo o processo, nomeadamente o parecer técnico emitido e os 

documentos anexos, através dos quais se verifica que o referido projeto prevê a 

criação de corpos que extravasam os limites da propriedade e balançados sobre 

terrenos que integram o domínio público municipal a Câmara deliberou, por maioria 

com as abstenções dos Srs. Vereadores Joana Patrícia Oliveira Santos e Casimiro 
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Agnelo Oliveira Pinto, nos termos do art.º 27.º/A1, do Código Regulamentar do 

Município de Águeda, autorizar os balanços propostos na condição dos mesmos 

serem apenas espaços envidraçados (não janelas) e de se encontrar uma solução 

para a colocação dos contentores de resíduos sólidos urbanos que se encontram 

naquele espaço, que mereça a aprovação da Câmara, sendo os custos respetivos, se 

os houver, da inteira responsabilidade da requerente. ----------------------------------------- 

----------PROPOSTA 373/19 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A 

MORADORES DO PRÉDIO URBANO EM PROPRIEDADE HORIZONTAL SITO NA 

RUA VASCO DA GAMA N.ºS 48, 58 E 62 --------------------------------------------------------- 

--------Foi deliberado, por unanimidade, retirar esta proposta para agendamento em 

próxima reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------PATRIMÓNIO ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------PROPOSTA 383/19 - LOTE 7A DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 

ÁGUEDA - PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS PARA OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO 

DE UTILIZAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Perante o exposto na proposta que foi presente, a Câmara deliberou aceitar as 

justificações apresentadas pela empresa Carlos Natal, Lda. para o incumprimento do 

prazo de obtenção da autorização de utilização da construção em curso no lote 7A do 

Parque Empresarial do Casarão – Águeda e, tendo em conta o previsto no n.º 1 do 

artigo 13.º e n.º 1 do artigo 14.º, ambos do Regulamento Municipal do Parque 

Empresarial do Casarão, autorizar a prorrogação do mesmo até 31-12-2019. ---------- 

-------- Esta proposta foi aprovada por maioria com o voto contra dos Srs. Vereadores 

Antero Ricardo dos Santos Almeida, Joana Patrícia Oliveira Santos e Casimiro 

Agnelo Oliveira Pinto, tendo o Sr. Vereador Antero Almeida feito a seguinte 

Declaração de Voto: ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------"Tendo em conta os graves contornos que atingiu o processo de 

licenciamento dos lotes 60 a 63 do Parque Empresarial do Casarão (proposta 313-

19); porque na decorrência legal das minhas funções enquanto vereador resulta 

responsabilidade solidária criminal e civil de todos os actos praticados pelo executivo 

municipal nos quais eu vote favoravelmente ou me abstenha na sua votação; por, em 

resultado disso, não poder de ora em diante confiar na competência e seriedade 

políticas dos vereadores com pelouro, voto contra a presente proposta."----------------- 

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

---------PROPOSTA 375/19 - CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA: APROVAÇÃO DE 

PREÇOS DOS BILHETES ----------------------------------------------------------------------------- 
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---------Na continuação dos trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria com a 

abstenção do Sr. Vereador Casimiro Agnelo Oliveira Pinto,  em conformidade com o 

disposto nas alíneas t), u), ee) e ff) do nº 1 do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 

Setembro e nos precisos termos da proposta que foi presente, aprovar os preços dos 

bilhetes dos espetáculos realizados no centro de Artes de Águeda, conforme quadro 

que se encontra anexo à referida proposta e se encontra arquivada na Aplicação 

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

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

----------PROPOSTA 377/19 - DECISÃO DE ANULAÇÃO DE MAJORAÇÃO DE IMI -- 

---------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara depois de analisar os respetivos 

processos deliberou, por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Antero Almeida , 

anular a majoração da Taxa do IMI dos seguintes prédios, sitos em Águeda: –--------- 

---------Prédio urbano inscrito na matriz predial da União de Freguesias freguesia 

de Águeda e Borralha sob o artigo 2474 (RCD | RCC), propriedade de Maria 

Joana Melo Macedo Gomes Soares Ricardo | Maria Margarida Melo de Macedo 

Gomes Soares | Maria Alexandra Melo de Macedo Gomes Soares ; ------------------ 

--------Prédio urbano inscrito na matriz predial da União de Freguesias freguesia 

de Águeda e Borralha sob o artigo 2404, propriedade de Cabeça de Casal da 

Herança de António Filomeno da Rocha Carneiro | Maria Filomena Pinho Rocha 

Carneiro | João Paulo Pinho Rocha Carneiro | Maria Cláudia Pinho da Rocha 

Carneiro Veloso;-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PESSOAL ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 374/19 - INTEGRAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU 

INCAPACIDADE ATRAVÉS DO EMPREGO APOIADO EM MERCADO ABERTO ---- 

---------A concluir os trabalhos a Câmara tomou conhecimento Município de Águeda 

vai integrar 3 (três) pessoas portadoras de deficiência, para exercer funções 

equiparadas à categoria profissional de Assistente Opercaional, no âmbito do 

Decreto-Lei n.º 290/2009, de 12 de outubro, na sua atual redação, que aprovou o 

Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiência e 

Incapacidade e nos termos da candidatura n.º 002/EAMA/19, aprovada pelo Instituto 

do Emprego e Formação Profissional, IP, aplicando-se aos respetivos contratos as 

regras decorrentes do regime legal do Emprego Apoiado em Mercado Aberto. -------- 

---------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 
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Fonseca,  redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente, nos termos do disposto  

no n.º 2  do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. -------------------------------- 
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