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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 24/19 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

---------Aos dezassete dias do mês de Dezembro 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 e ANTERO RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA.------------ 

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

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

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

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

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

--------Dando início a este ponto da Ordem de Trabalhos o Sr. Presidente informou que 

Águeda, num evento realizado à escala  mundial, sem qualquer candidatura paga, foi 

distinguida com o primeiro lugar dos LivCom Awards, na categoria dos municípios com 

20 mil a 75 mil habitantes, para o qual foram nomeados municípios de todo o mundo 

com muito trabalho desenvolvido e boas práticas reconhecidas, o que reforça o  

reconhecimento do município de Águeda como um dos melhores municípios para se 

viver. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Continuando a sua intervenção, o Sr. Presidente referiu-se à parceria da Câmara 

com a CP, que tornou possível a notável iniciativa da realização de viagens históricas 

na Linha do Vouga, tendo sido um enorme sucesso as que foram realizadas no 

passado fim de semana, com uma antiga locomotiva a vapor e três carruagens dos 

primeiros anos do século XX, que a população acolheu com muita adesão e 

entusiasmo, estando já previsto a recuperação de outras carruagens, por forma a 

permitir que estas viagens sejam feitas com alguma regularidade. ------------------------- 

---------Disse, ainda, o Sr. Presidente que Águeda está a viver um ótimo momento 

turístico e comentou a decisão do CNN de eleger as ruas de  Águeda para a sua lista 

das “ruas mais bonitas do mundo”. ------------------------------------------------------------------ 

--------Antes de terminar a sua intervenção o Sr. Presidente entregou aos Srs. 

Vereadores cópia do processo referente à empresa JADE. ----------------------------------- 

-------- O Sr. Vereador Antero Almeida, que interveio a seguir, disse que é lastimável o 

que está a acontecer com as obras no centro da cidade, que as Ruas Dr. Manuel 

Alegre, Eng.º José Bastos Xavier, Joaquim Francisco Oliveira, José Sucena, Rotunda 
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do Canhão, que estão paradas há algum tempo, a acarretar alguns constrangimentos 

no trânsito, não tendo a perceção de que as respetivas firmas tenham qualquer tipo de 

penalização por falta de cumprimento, acrescentando que no que se refere à Rua José 

Bastos Xavier, o alcatrão recentemente colocado já está danificado, pelo que se deve 

reportar esta situação ao empreiteiro para que esta situação seja corrigida. ------------- 

---------Quanto à decisão de abrir ao trânsito a Rua dos Bombeiros e a orientação de 

circulação de trânsito que foi adotada, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que, na 

sua opinião não está a resultar porque todos os dias se pode observar o 

estacionamento desordenado e em duas filas naquela faixa de rodagem, tornando 

difícil ali circular. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------A propósito das questões colocadas pelo Sr. Vereador Antero Almeida, o Sr. 

Presidente informou que o atraso na conclusão das obras no centro da cidade se 

deve, essencialmente, às condições climatéricas que se tem feito sentir, e que, assim 

que for possível, os trabalhos serão retomados e as obras concluídas. ------------------- 

--------Relativamente às deficiências que o Sr. Vereador diz existirem no piso da Rua 

José Bastos Xavier, o Sr. Presidente comunicou que os serviços municipais já 

detetaram essa situação, isso já foi comunicado ao empreiteiro e vai ser reparado 

brevemente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Acerca da abertura ao trânsito da Rua dos Bombeiros, o Sr. Presidente 

informou que a mensagem que lhe tem chegado é que aquela orientação de trânsito 

está a funcionar bem, que retirou muito trânsito das Ruas Eng.º Júlio Portela e Dr. 

Adolfo Portela, e isso é visível, estando a falhar, do seu ponto de vista, a fiscalização 

sobre os estacionamento indevidos, que condicionam o mais rápido escoamento do 

trânsito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------O Sr. Vereador Paulo Seara, que interveio a seguir, disse que a Rua José 

Sucena está numa situação caótica e que não vê tomar quaisquer medidas para 

melhorar a situação, tendo o Sr. Presidente afirmado que a Câmara tem disposições 

legais para obrigar a firma a concluir a obra, nas devidos condições em que foi 

contratualizada. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Continuando este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Vereador António Duarte, 

numa alusão ao facto do município de Águeda ter sido distinguido com o primeiro lugar 

dos LivCom Awards, e a CNN eleger as ruas de Águeda para a sua lista das “ruas 

mais bonitas do mundo”, referiu que se trata de premiar as aparências. ------------------ 

---------A seguir, o Sr. Vereador António Duarte perguntou ao Sr. Presidente se já 

seguiu a carta para a CCDRC a solicitar o parecer acerca da isenção da taxa de 

ocupação do Centro de Artes de Águeda e da oferta de catering, por parte da Câmara, 

para a realização do Seminário Internacional "Segurança e Saúde no Trabalho" 
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promovido pelo STAL e do 2.º Congresso da Unidade de Saúde Pública (USP) e da 

Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) do Baixo Vouga. ------------------------ 

---------O Sr. Presidente informou que remeteu o assunto para os serviços jurídicos 

tendo o Sr. Vereador António Duarte comentado que estranha tal demarché porque no 

seu entender se trata de um assunto linear. ------------------------------------------------------- 

--------Continuando no uso da palavra, o Sr. Vereador António Duarte disse que teve 

conhecimento de que a empresa Socibeiral tinha mandado para o Sr. Presidente da 

Câmara, uma carta, com o pedido expresso de a dar a conhecer aos Vereadores, pelo 

que estranhou ter tido conhecimento da mesma pelas redes sociais e na  comunicação 

social, antes do Sr. Presidente a ter feito chegar aos membros do executivo, 

comportamento que não aceita, vindo de uma empresa que sempre foi considerada 

pela Câmara e tratada com toda a parcimónia. --------------------------------------------------- 

--------Sobre o teor da missiva enviada pela empresa Socibeiral o Sr. Vereador António 

Duarte fez alguns comentários e refere que quando se diz que o Jorge Almeida falta  

ostensivamente à verdade, não o incomoda, agora quando se diz que é o Presidente 

da Câmara, já é diferente, isso acarreta alguns danos para o município. ----------------- 

-------Ainda sobre o mesmo assunto, o Sr. Vereador António Duarte disse que leu o 

comunicado do Sr. Presidente em que afirma que a Câmara vai remover toda a 

construção que foi feita nos lotes n.ºs 60, 61, 62 e 63 do Parque Empresarial do 

Casarão, o que entende que não será fácil nem barato. --------------------------------------  

--------O Sr. Presidente, sobre esta observação do Sr. Vereador António Duarte disse 

que a empresa Socibeiral nunca deveria ter colocado nada nem construído nada 

naqueles lotes conforme lhe foi informado por escrito.  ---------------------------------------- 

--------Disse ainda, o Sr. Presidente, sobre o mesmo assunto, que depois de se 

concluir que os lotes que foram cedidos àquela empresa não se adequavam ao 

pretendido, devido à sua localização e dimensões, a Câmara logo encetou 

conversações para que aceitassem uma nova localização, sempre com a preocupação  

de não originar qualquer problema para as firmas já instaladas ou para as populações 

envolventes, por isso, para garantir que isso não iria acontecer é que foi mandado 

elaborar o Estudo de Impacto Ambiental. ---------------------------------------------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Presidente que a firma Socibeiral tinha conhecimento dessas 

preocupações, que sabia que só depois da elaboração do Estudo do Impacto 

Ambiental é que os lotes lhe seriam cedidos. Entretanto foi-lhes autorizada a limpeza 

do terreno e eles abusaram, nunca lhes foi autorizada a construção de quaisquer 

obras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Perante as informações prestadas pelo Sr. Presidente, o Sr. Vereador António 

Duarte questionou se a Câmara vai obrigar a firma em causa a repor o terreno como 
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estava, tendo o Sr. Presidente informado que nunca autorizou nada e nada irá fazer 

para contactar a firma Socibeiral para repor a situação que existia, que o assunto está 

a ser tratado no sítio próprio. --------------------------------------------------------------------------- 

---------Também o Sr. Vereador Antero Almeida se referiu a este assunto para dizer que 

não acredita, minimamente, na afirmação do Sr. Presidente de que o assunto está a 

ser tratado, porque nada viu que tivesse, factualmente, mudado de junho até agora, e 

por isso não entende porque não se agiu imediatamente nessa altura, quando se 

constatou a invasão do terreno e a execução de obras nos lotes em causa. ------------- 

--------Perante estas intervenções dos Srs. Vereadores, o Sr. Presidente disse que 

acha incrível este posicionamento, porque quando se contratualizou o Estudo de 

Impacto Ambiental, foi no sentido de se aferir da situação, de se verificar se era ou não 

possível instalar aquele tipo de indústria naquele local, porque quando se deliberou 

atribuir à respetiva firma os lotes 9 e 10, não foi colocada qualquer dúvida sobre a sua 

instalação naquele espaço, havia total tranquilidade, apenas houve a preocupação de 

se encontrar outros lotes para aquela indústria quando se chamou a atenção para a 

sua localização, parte central do Parque, e para a pouca área de que dispunham para 

o que pretendiam construir. ---------------------------------------------------------------------------- 

---------De seguida, interveio o Sr. Vereador Paulo Seara para dizer que nunca pensou 

que o poluição que ia originar a empresa Socibeirais fosse superior ou mais nefasta 

que a que origina a empresa Sakthi, que é uma fundição e que a sua instalação 

naquele local nunca mereceu a sua aprovação porque, por mais moderna que seja, é 

sempre poluente, assim como uma empresa que trabalha com cimento produz 

poeiras que serão sempre incomodativas. ------------------------------------------------------- 

---------Acrescentou o mesmo Sr. Vereador que depois de tudo o que aconteceu com 

este processo, desde a ocupação indevida de terreno municipal, com terraplanagem e 

construção de sapatas, com a empresa a dizer que estava autorizada a fazer isso e a 

Câmara a dizer que não, intervenção de representante da empresa na Assembleia 

Municipal, a chamar mentiroso ao Sr. presidente e outras situações que considera 

graves, sente-se defraudado por não ver esclarecida a situação, pelo que se reserva 

no direito de avançar com o que entender, para onde entender, para que, 

definitivamente, se aclare o que efetivamente se passou com este processo. ----------- 

--------Sobre este questão, o Sr. Presidente disse que não conhecia a pessoa que 

esteve presente na Assembleia Municipal, que nunca a tinha visto e que, na sua 

opinião, aquela intervenção foi encomendada. --------------------------------------------------- 

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

referente à cedência dos futuros lotes 60 a 63, que esteve presente para análise na 

reunião de 18 de junho do corrente ano, nunca deveria ter sido retirada porque se 

24/19,1 2019-12-11



 

 5 

tratava de promessa de Direito de Superfície de futuros lotes a serem criados através 

de uma futura ampliação do loteamento respetivo e que na sua opinião, todas as 

questões foram originadas pelo teor da Minuta do Contrato que acompanhava a 

Proposta, o que considera um grande lapso dos serviços municipais. --------------------- 

---------Continuando a sua intervenção, o mesmo Sr. Vereador disse que o grande 

problema foi não ter sido tomada uma posição séria perante o que estava a acontecer, 

quando se constatou a remoção de terras e construção de obras, acrescentando que, 

na altura solicitou que fossem ao local, ver o que estava a acontecer, porque a sua 

postura nunca foi o de difamar as pessoas nem de levantar falsos testemunhos e, no 

seu parecer, o Sr. Presidente usou mal a oposição para se defender na Assembleia 

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

---------Disse, ainda, o Sr. Vereador Paulo Seara, que esta questão vai ser toda 

esclarecida, porque é inarrável e inadmissível o que se tem vindo a passar sobre este 

assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Paulo Seara disse que a Rua 

António da Silva Brinco está em muito mau estado, com lagetas partidas que as obras 

a que foi submetida não foram devidamente executadas e não foi feita uma adequada 

fiscalização, que não foi defendido o interesse dos munícipes nem a boa gestão dos 

dinheiros públicos e solicitou que lhe seja entregue os documentos comprovativos das 

penalizações aplicadas às empresas incumpridoras. ------------------------------------------- 

---------De seguida, o Sr. Vereador Paulo Seara disse que lamentava que o Sr. 

Presidente tivesse demorado tanto tempo para entregar o processo da firma JADE e 

solicitou que lhe fosse fornecido o projeto das coberturas que se pretendem levar a 

efeito na Escola Fernando Caldeira, concluindo a sua intervenção dizendo que o Sr. 

Presidente  é pródigo a dizer coisas fantásticas mas que, depois, há sempre algo que 

impede a concretização, que tem que haver pensamentos menos erráticos, que tem 

que haver projetos e decisões. ------------------------------------------------------------------------ 

---------A propósito das anteriores intervenções, o Sr. presidente disse que está a tentar 

gerir o município da melhor maneira que sabe mas que não é incólume aos problemas  

que tem que enfrentar na defesa dos interesses do município e que, quanto a algumas 

anomalias que se possam verificar em obras, acredita que isso será corrigido, porque 

elas são acompanhadas e vistoriadas por técnicos municipais, em quem confia e dá 

todo o seu apoio.------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A seguir, o Sr. Presidente explicou quais as soluções encontradas para a 

execução dos cobertos na Escola Fernando Caldeira e informou que se está a 

elaborar os respetivos projetos para execução das obras. ------------------------------------ 
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-------- Continuando no uso da palavra, o Sr. Presidente explicou que o que a empresa 

Socibeiral teve, da parte da Câmara, foi o que tiveram todas as empresas que 

quiseram investir em Águeda, que foi o acompanhamento do Câmara e o manifestado  

interesse em que se instalem no município mas a empresa, não tendo entendido isso, 

foi muito além do que estava autorizada, que era, apenas, a realização da limpeza do 

terreno. –----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente deu ainda conhecimento de que depois de concluída a reunião 

realizada em 18 de junho do corrente ano, o Sr. Vereador João Clemente já tinha 

disponível a informação elaborada pelos Serviços de Fiscalização, que tinham ido ao 

local a seu pedido e que, face ao teor dessa informação, que dava conta de que, 

efetivamente, andavam obras no local, mandou embargar todos os trabalhos. O Sr. 

Presidente informou, ainda, que deu ordens para que a fiscalização lá passasse todos 

os dias para confirmar se o embargo estava a ser cumprido.---------------------------------- 

-------- ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO E ATA DA REUNIÃO N.º 12/19 ------------------------- 

-------- A seguir, foram colocadas à aprovação dos presentes nas reuniões a que as 

mesmas dizem respeito, as atas da última reunião e da reunião n.º 12/19, tendo-se 

verificado que as mesmas foram aprovadas por maioria com as abstenções dos Srs. 

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

-------- A sua leitura foi dispensada, uma vez que foram disponibilizadas aos Srs. 

Membros do Executivo, juntamente com a documentação referente a esta reunião. -- 

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

do Dia, encontrando-se todos os documentos de suporte infra referidos, arquivados na 

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

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

---------PROPOSTA 577/19 - APROVAÇÃO DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO 

CONSURSAL DA EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DA ROTUNDA DA 

FECHADURA AO COVÃO ------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, nos termos da proposta que 

foi presente, o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------- 

----------Aprovar o Projeto de Execução, o Caderno de Encargos, o Anúncio do 

Procedimento e respetivo Programa de Procedimento da Empreitada de 

“Repavimentação da Rotunda da Fechadura ao Covão ” . ------------------------------------ 

----------Aprovar a abertura do concurso público sem publicação internacional, nos 

termos previstos na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 111 – B/2017, de 31 de agosto, com vista a dar 

cumprimento ao artigo 38.º do referido Código, conjugado com o disposto na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei 197/99 de 08 de junho, em que as peças de 
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procedimento são integralmente disponibilizadas na plataforma eletrónica de 

contratação pública ACINGOV, com o seguinte endereço: www.acingov.pt;--------------  

---------Aprovar a decisão de contratar e autorizar a respetiva despesa, em 

conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de julho, conjugado com o definido na alínea bb) do n.º 1 do artigo 33.º 

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

---------Aprovar a constituição do júri do procedimento, nos termos em que foi proposto 

e, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 109.º e o n.º 2 do artigo 69.º do 

Código dos Contratos Públicos, a delegar-lhe todas as competências necessárias à 

gestão do procedimento, designadamente: -------------------------------------------------------- 

---------Prestar esclarecimentos referentes às peças do procedimento (artigo 50.º); ---- 

---------Pronunciar-se sobre os erros e omissões identificados pelos interessados, os 

quais serão sujeitos a aceitação do órgão competente para contratar (artigo 50.º). ---- 

---------Aprovar a declaração do gestor do contrato para efeitos de execução do 

mesmo, nos termos do artigo 290.º – A do CCP. ------------------------------------------------- 

---------Esta proposta foi aprovada por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara, Antero Almeida e a abstenção do Sr. Vereador António 

Duarte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Os Srs. Vereadores Paulo Seara e Antero Almeida, relativamente a este 

assunto, disseram querer manter a Declaração de Voto, cujo texto consta de Atas 

anteriores, sempre que vota contra qualquer Proposta. ---------------------------------------- 

---------- LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO ------------------------------------------------------------------ 

----------Seguidamente, depois de analisados cada um dos processos, a Câmara 

deliberou, relativamente às obras a seguir discriminadas, liberar parcialmente as 

garantias existentes, nas percentagens indicadas: ---------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 578/19 - Requalificação de Vários Arruamentos nas Freguesias de 

Macinhata do Vouga, Valongo do Vouga, Trofa e Lamas do Vouga – 75%; --------------- 

--------PROPOSTA 579/19 - Infraestruturas de Saneamento e Água na Zona de 

Beneficiação da E.N.1-100%; -------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 584/19 - Requalificação da Rua da Subida da Catraia de Assequins 

– 60%; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------As propostas anteriores foram aprovadas por maioria, com os votos contra dos 

Srs. Vereadores Paulo Seara e Antero Almeida e a abstenção do Sr. Vereador António 

Duarte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Os Srs. Vereadores Paulo Seara e Antero Almeida, relativamente a este 

assunto, disseram querer manter a Declaração de Voto, cujo texto consta de Atas 

anteriores, sempre que vota contra qualquer Proposta. ---------------------------------------- 
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---------PROPOSTA 600/19 - Controlo de Cheias em Águeda – Intervenções nas 

Secções de Vazão da Ponte do Campo, da Ponte de Óis da Ribeira e no Canal 

Secundário do Rio Águeda “ByPass” em Águeda – Canal Secundário do Rio Águeda – 

Ponte de Óis da Ribeira – Conclusão – 30% ------------------------------------------------------ 

--------Esta proposta foi aprovada por maioria, com os votos contra dos Srs. 

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

---------Os Srs. Vereadores que votaram contra, relativamente a este assunto, disseram 

querer manter a Declaração de Voto, cujo texto consta de Atas anteriores, sempre que 

vota contra qualquer Proposta. ------------------------------------------------------------------------ 

---------PROPOSTA 580/19 - APROVAÇÃO DO AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS N.º7 

- PROVISÓRIA - REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS PARA RESIDÊNCIAS 

UNIVERSITÁRIAS ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------Prosseguindo a reunião, a Câmara deliberou aprovar o Auto de Revisão de 

Preços n.º 7 – Provisório, da empreitada de Requalificação de Edifícios para 

Residências Universitárias, 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 2.530,43€ ao qual será adicionado o IVA. --------- 

---------Esta proposta foi aprovada por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara e Antero Almeida e a abstenção do Sr. Vereador António 

Duarte  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Os Srs. Vereadores Paulo Seara e Antero Almeida, relativamente a este 

assunto, disseram querer manter a Declaração de Voto, cujo texto consta de Atas 

anteriores, sempre que vota contra qualquer Proposta. ---------------------------------------- 

---------PROPOSTA 582/19 - APROVAÇÃO DO AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS N.º7 

- PROVISÓRIA - REQUALIFICAÇÃO URBANA - PRACETA DAS CHÃS, RUA DR. 

MANUEL ALEGRE E RUA 15 DE AGOSTO ------------------------------------------------------- 

 ----------Tendo em vista as dúvidas suscitadas, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

retirar esta Proposta e agendá-la para próxima reunião---------------------------------------- 

----------PROPOSTA 603/19 - APROVAÇÃO DO AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS N.º 

7-DEFINITIVA - REABILITAÇÃO DE RUAS DO CONCELHO - LOTE 3 ------------------- 

----------De seguida, foi aprovado o Auto de Revisão de Preços n.º 7 - Definitivo, 

referente à empreitada de Reabilitação de Ruas no Concelho – Lote 3, 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 3.819,93€ 

ao qual será adicionado o IVA. ------------------------------------------------------------------------ 
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---------Esta proposta foi aprovada por maioria, com os votos contra dos Srs. 

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

---------Os Srs. Vereadores Paulo Seara e Antero Almeida, relativamente a este 

assunto, disseram querer manter a Declaração de Voto, cujo texto consta de Atas 

anteriores, sempre que vota contra qualquer Proposta. ---------------------------------------- 

---------PROPOSTA 581/19 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA - INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO E ÁGUA NA 

ZONA DE BENEFICIAÇÃO DA EN1 ----------------------------------------------------------------- 

--------Tendo-se vistoriado, nos termos do artigo 227.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

março, a totalidade da empreitada de “Infraestruturas de Saneamento e Água na Zona 

de Beneficiação da E.N.1” e verificando-se que a mesma se encontra concluída, 

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

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

a Câmara deliberou aprovar o respetivo auto de vistoria geral para efeitos de receção 

definitiva da obra. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Esta proposta foi aprovada por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara, Antero Almeida e a abstenção do Sr. Vereador António 

Duarte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Os Srs. Vereadores Paulo Seara e Antero Almeida, relativamente a este assunto, 

disseram querer manter a Declaração de Voto, cujo texto consta de Atas anteriores, 

sempre que vota contra qualquer Proposta. ------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 583/19 - APROVAÇÃO DA MINUTA DO 1º CONTRATO ADICIONAL 

- EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA PISTA CICLÁVEL DA ROTUNDA DA 

FECHADURA AO COVÃO” ---------------------------------------------------------------------------- 

---------Analisado todo o processo, a Câmara deliberou, nos termos do artigo 98.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, a aprovar a minuta do 1º contrato adicional 

da empreitada de “Construção da Pista Ciclável da Rotunda da Fechadura ao Covão”, 

que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática, junto à Agenda 

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

----------Esta proposta foi aprovada por maioria, com os votos contra dos Srs. 

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

----------Os Srs. Vereadores Paulo Seara e Antero Almeida, relativamente a este 

assunto, disseram querer manter a Declaração de Voto, cujo texto consta de Atas 

anteriores, sempre que vota contra qualquer Proposta. ---------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 585/19 - REDUÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO, 

NO ÂMBITO DO INCENTIVO JOVEM - BRUNO FILIPE DIAS FERNANDES ----------- 
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--------Presente, a seguir, um requerimento através do qual Bruno Filipe Dias 

Fernandes (Proc. n.º 153/19), residente na Rua Central, n.º 402, em Castanheira do 

Vouga, da União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e 

Agadão, solicita a redução de pagamento da taxa de licenciamento relativamente à 

construção de moradia unifamiliar e muros de suporte de terras, a edificar na Rua 

Principal, na Redonda, Castanheira do Vouga, União de Freguesias de Belazaima do 

Chão, Castanheira do Vouga e Agadão. ------------------------------------------------------------ 

---------Analisado o assunto e verificando-se que o requerente reúne os requisitos 

mencionados no n.º 2 do artigo 20.º/I, do Código Regulamentar do Município de 

Águeda, uma vez que o rendimento mensal do casal não excede o montante 

equivalente a quatro salários mínimos nacionais, a soma das idades não é superior a 

70 anos e o prédio destina-se à primeira habitação própria e permanente, por um 

período mínimo de cinco anos, a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o 

requerido e aplicar ao preço da licença, uma redução de 70%, de acordo com o art.º 

20.º/I do referido Código Regulamentar,  ficando o requerente sujeito ao pagamento de  

313,12€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 586/19 - DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE - 

CÂNDIDO MARQUES BATISTA ---------------------------------------------------------------------- 

--------No prosseguimento dos trabalhos, foi presente o processo n.º 418/05, em nome 

de Cândido Marques Batista, residente na Rua do Caminho de Ferro, n.º 10, na 

Aguieira, freguesia de Valongo do Vouga, levantou o Alvará de Licença de Construção 

n.º 14/08 para a construção de uma habitação unifamiliar, num terreno sito em Casal, 

freguesia do Préstimo, da União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba, o 

qual teve uma extensão do prazo até 8 de julho de 2019, ao abrigo do disposto no 

Decreto-Lei n.º 120/13, de 21 de agosto. ----------------------------------------------------------- 

---------Analisado o processo e o parecer técnico emitido, constata-se que as obras não 

foram concluídas no prazo fixado na licença, através do qual se informa que o 

requerimento, a solicitar a prorrogação do prazo para a entrega dos projetos das 

especialidades, foi apresentado fora do prazo fixado para o efeito e que não estava 

devidamente fundamentado, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o 

referido no n.º 5 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, manifestar a intenção 

de aprovar a caducidade do processo de licenciamento em causa. ------------------------- 

---------PROPOSTA 587/19 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - AGNESE BRAVO--- 
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--------A seguir foi presente o Processo. n.º 950/00, em nome de Agnese Bravo, 

residente na Rua da Cavada Nova, n.º 240, na Freguesia de Macinhata do Vouga, que 

apresentou um projeto de arquitetura de ampliação e alteração de habitação e anexo, 

sita na Cavada Nova, na Freguesia de Macinhata do Vouga, tendo este sido aprovado 

em 05 de dezembro de 2017. ------------------------------------------------------------------------- 

---------Analisado o processo verifica-se que o requerente tomou conhecimento da 

deliberação tomada na Reunião de Câmara de 21 de maio de 2019, que declara a 

intenção da caducidade do processo, em virtude de não ter apresentado os projetos 

de especialidades, conforme o disposto no n.º 6 do artigo 20.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. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Atendendo a que, até à presente data, o requerente não apresentou qualquer 

argumento que pudesse ter alterado o deliberado, em 21 de maio, de acordo com o 

mencionado no n.º 5 do artigo 71.º do Decreto-Lei acima mencionado, propõe-se ao 

Executivo Municipal declarar a caducidade do processo de licenciamento. -------------- 

--------PROPOSTA 588/19 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - ANTÓNIO 

AUGUSTO DA SILVA DIAS ---------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em vista que a 

pretensão se enquadra na condicionante de isenção de controlo prévio, definida no n.º 

4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro, aprovar o destaque de uma parcela de 

terreno, com a área de 975,50m2, do prédio inscrito na Matriz Predial sob o Art.º n.º 

9054, e na Conservatória do Registo Predial sob o Art.º 469, com a área total de 

3.305,00 m2, sito em Arraial - Serém de Cima, Freguesia de Macinhata do Vouga, 

,pertencente a  António Augusto da Silva Dias residente na Rua do Calvário, n.º 12, no 

lugar e Freguesia de  Valongo do Vouga. ------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 591/19 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - PAULA 

ALEXANDRA RODRIGUES DUARTE SIMÕES -------------------------------------------------- 

--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, considerando 

que a pretensão cumpre o disposto 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 9 de 

setembro, aprovar o destaque de uma parcela de terreno com a área de 1.438 m2, a 

destacar de um prédio com a área total de 2.942 m2, sito na Travessa do Miradouro, 

n.º 7, em Fermentelos, Freguesia de Fermentelos propriedade de Paula Alexandra 

Rodrigues Duarte Simões, residente na Rua Fonte Roque, n.º 15, em Fermentelos, 

Freguesia de Fermentelos, solicita que lhe seja emitida certidão de destaque de uma 

parcela de terreno. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------PROPOSTA 602/19 - DISPENSA DE CUMPRIMENTO DA DOTAÇÃO DE 

LUGARES DE ESTACIONAMENTO E PAGAMENTO DA RESPETIVA 

COMPENSAÇÃO EM NUMERÁRIO ---------------------------------------------------------------- 

---------A Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em vista as dúvidas suscitadas, 

retirar esta Proposta e agendá-la para próxima reunião. --------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 589/19 - APOIO UNIÃO DE FREGUESIAS BARRÔ AGUADA DE 

BAIXO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, de acordo com o disposto nos artigos 33.º, n.º 1, alíneas o), t) e 

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

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal a concessão do apoio financeiro à União de Freguesias de Barrô e Aguada 

de Baixo no valor de € 17.140.00, destinado aos seguintes fins: ---------------------------- 

---------- Aquisição de dois terrenos Junto ao Parque de Merendas do Cértima em Barrô 

e preparação dos mesmos – 4.100.00€; ------------------------------------------------------------ 

---------Aquisição de uma carrinha Pick- Up – 7.750.00€ ; -------------------------------------- 

---------Construção de passeio na Rua do Pavilhão Gimnodesportivo – 5.290.00€.--------

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

---------De igual forma foi deliberado que as referidas aquisições devem ser 

concretizadas até 30 de dezembro do corrente ano, com entrega da respetiva fatura, 

cópia do documento único e cópias das escrituras das aquisições dos terrenos e que o 

apoio para a construção de passeio será entregue após a sua conclusão ser 

comprovada pelos Serviços Técnicos Municipais. ----------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 590/19 - CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DAS 

ANTIGAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA DE ÓIS DA RIBEIRA À UNIÃO DE 

FREGUESIAS TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA -------------------------------------------------- 

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

aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal a cedência do edifício 

antigo da Escola Básica de Óis da Ribeira à União de Freguesias de Travassô e Óis 

da Ribeira, nos termos do protocolo que foi presente e aprovado e se encontra 

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

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

--------- PROPOSTA 595/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS, ATRAVÉS 

DA CONTRATAÇÃO DE DIVERSAS APÓLICES E FRANQUIAS (PROC. 

AP/DAF/SER-173/19) – RETIFICAÇÃO DOS ANÚNCIOS E PRORROGAÇÃO DO 
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PRAZO PARA ENTREGA DE PROPOSTAS NOS TERMOS DO N.º 7 DO ARTIGO 50.º 

DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS ----------------------------------------------------- 

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

Vereadores Paulo Seara e António Duarte, ratificar o  despacho do Sr. Presidente, 

datado do dia 05 do corrente mês de dezembro, através do qual aprovou, dadas as 

circunstâncias excecionais e urgentes, a retificação dos anúncios de abertura do 

procedimento europeu e nacional, face ao desfasamento temporal na contagem do 

prazo limite para entrega das propostas, os quais assumiram a data de 10 de 

dezembro de 2019, bem como, a prorrogação do prazo de entrega de propostas por 

mais 6 (seis) dias, em conformidade com o n.º 7 do artigo 50.º do Código dos 

Contratos Públicos e tendo em conta o exposto na ata n.º 01 do respetivo Júri, que foi 

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

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

----------URBANIZAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- PROPOSTA 596/19 - DELIMITAÇÃO DA ARU de 20 AGLOMERADOS 

URBANOS DO CONCELHO E DO RESPETIVO QUADRO DE BENEFÍCIOS FISCAIS 

ASSOCIADOS --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Seguidamente, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. 

Vereador Antero Almeida, depois de analisar  todo o processo, aprovar a  proposta de 

delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) de A-dos- Ferreiros, Aguada de 

Baixo, Aguada de Cima, Arrancada do Vouga, Barrô, Belazaima-do-Chão, Borralha e 

Sardão, Casal de Álvaro, Espinhel, Fermentelos, Macinhata do Vouga, Mourisca do 

Vouga e Campolinho, Óis da Ribeira, Oronhe e Casaínho, Paradela, Pedaçães, 

Recardães, Sernada do Vouga, Travassô e Trofa e Crastovães, bem como o Quadro 

dos Benefícios Fiscais associados aos impostos municipais que a acompanham (para 

cada ARU);-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Mais foi deliberado, nos termos do disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 

307/2009, de 23 de outubro, com a redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de 

agosto, propor à aprovação da Assembleia Municipal, a delimitação das 20 Áreas de 

Reabilitação Urbana e do Quadro dos Benefícios Fiscais associados. -------------------- 

--------ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO ------------------------------------- 

----PROPOSTA 597/19 - PEDIDO DE ALARGAMENTO DE HORÁRIO -------------------- 

--------De seguida, a Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara e António Duarte, autorizar o alargamento de horário de 

funcionamento do estabelecimento de restauração e bebidas, sito na Rua da Lameira, 
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nº 132, em Catraia de Assequins, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, 

propriedade da empresa Cruz Maia, Lda, para funcionar até às 4.00H, aos sábados, 

uma vez que a empresa requerente alega a perda de alguns serviços, em virtude de 

só trabalhar até às 2.00h sendo o sábado o dia mais solicitado para a realização de 

casamentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

---------PROPOSTA 598/19 - REVOGAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE CÂMARA - 

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES À SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA – RLIS --------------------------------------------------------------------------------- 

--------Tendo em conta que, em reunião realizada em 01 de outubro último, se aprovou, 

entre outros, o protocolo de cedência do 1.º andar e do compartimento no rés do chão 

localizado na entrada de acesso ao 1.º andar, da Casa dos Magistrados, na Rua Dr. 

Manuel Alegre, n.º 89, à Santa Casa da Misericórdia para que pudesse desenvolver as 

atividades da Rede Local de Intervenção Social – RLIS e uma vez que foi comunicada, 

por aquela instituição, que o projeto RLIS tinha o seu fim marcado para o dia 23 de 

outubro passado, conforme decisão da tutela, pelo que não se justificava a celebração 

do protocolo respetivo, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos dos artigos 

165º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, designadamente, nos 

artigos 167º/nº2, b), e 169º a 171º, revogar parcialmente a referida deliberação, na 

parte que diz respeito à cedência das instalações à Santa Casa da Misericórdia. ------ 

--------PROTEÇÃO CIVIL ------------------------------------------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 599/19 - SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL --------------- 

---------Considerando o exposto na proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------- 

-----------1 – Nos termos da alínea c) do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 

23/10, na sua redação atual, da alínea m) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea ccc) do n.º 

1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09, na sua redação atual, 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal a criação de uma unidade orgânica, 

além das que atualmente integram a estrutura dos serviços municipais de Águeda, 

direta e hierarquicamente dependente do Presidente da Câmara Municipal, designada 

de “Serviço Municipal de Proteção Civil”; ----------------------------------------------------------- 

-----------2 – Nos termos do n.º 5 do artigo 14.º- A da Lei n.º 65/2007, de 12/11, na sua 

redação atual, determinar que o Coordenador Municipal de Proteção Civil, a designar 

nos termos dos n.º 3 e 4 do artigo 14.º - A do mesmo diploma, tenha direito à 

remuneração base correspondente à 6.ª posição remuneratória, nos termos dos n.º 2 e 

3 do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29/08 (não se considera caber à Assembleia 
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Municipal definir as competências, a área e os requisitos do recrutamento, conforme 

previsto no n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29/08, porquanto tais parâmetros 

já se encontram legalmente definidos pela Lei n.º 65/2007, de 12/11, na sua atual 

redação); ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------3 - Nos termos da alínea a) do artigo 7.º e do n.º 3 do artigo 10.º, ambos do 

Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23/10, na sua redação atual, alterar a designação da 

Divisão de Proteção Civil, Espaços Verdes e Higiene Pública para Divisão de Espaços 

Verdes e Higiene Pública, bem como a Estrutura dos Serviços Municipais de Águeda 

nos termos supra expostos, mantendo-se, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 

25.º da Lei n.º 2/2004, de 15/01, na sua redação atual, a comissão de serviço da atual 

titular do cargo dirigente; -------------------------------------------------------------------------------- 

--------Mais foi deliberado, nos termos do n.º 6 do artigo 10.º, do Decreto-Lei n.º 

305/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação, mandar publicar em Diário da 

República as alterações ora deliberadas, no caso de serem aprovadas pela 

Assembleia Municipal, sob pena de ineficácia das mesmas. --------------------------------- 

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

-------PROPOSTA 592 - ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO AHBVA 2019 ------------------------------ 

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

acordo com o disposto nas alíneas o) e u) do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, atribuir um subsídio, no valor de 20.000,00€ à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda. -------------------------------------------- 

--------A propósito deste assunto, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que lamenta que 

não se tenha pago os serviços prestados pela Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Águeda à Câmara, no montante de 35.000,00€. ----------------------------- 

--------PROPOSTA 593/19 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO 2019 

AHBVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, tendo em conta a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Águeda, de acordo com o disposto nas alíneas o) e u) do artigo 33º, do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e tendo em vista o manifesto interesse público em 

assegurar que a AHBVA disponha dos recursos materiais e humanos (aqui com 

especial enfoque nas competências técnicas de intervenção em situação de 

emergências urbanas e industriais) para cumprirem a função a que se encontram 

destinados, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio 

extraordinário àquela Associação, no valor de 31.476,00€, sendo a importância de 
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11.476,00€ destinada a comparticipar o custo de frequência do Curso de Flashover e 

Soluções Técnicas de Intervenção de Interiores e a importância de 20.000,00€ 

destinada a comparticipar o custo extraordinário decorrente das reparações de 

viaturas realizadas entre 01.01.2019 e 31.10.2019. --------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 594/19 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DA LICENÇA 

ESPECIAL DE RUÍDO P/ DIA 18 DE JANEIRO -------------------------------------------------- 

---------Na continuação dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o 

GICA – Ginásio Clube de Águeda,  do pagamento de taxas referentes à licença 

especial de ruído, para a realização de espetáculo, a levar a efeito no dia 18 de 

janeiro, no Pavilhão Multiusos do GICA, sito na Rua Celestino Neto, em Águeda. ----- 

--------PROPOSTA 601/19 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DA LICENÇA 

ESPECIAL DE RUÍDO - ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

-INSTALAÇÕES DA ESTGA --------------------------------------------------------------------------  

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

nos termos do disposto no nº 1, do artigo 18º./I, do Código Regulamentar em vigor no 

Município de Águeda, isentar a Associação Académica da Universidade de Aveiro, do 

pagamento de taxas da licença especial de ruído, para a realização de arraial natalício, 

a levar a efeito no dia 19 de dezembro, nas instalações do Núcleo Associativo da 

ESTGA, em Águeda. ---------------------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 604/19 -  ALTERAÇÃO DO PREÇO DE VENDA DE LOTES NO 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO - ÁGUEDA, DURANTE O ANO DE 2020 --- 

-------Face ao exposto na proposta que foi presente, e tendo em conta o disposto na 

alínea m) do número 2 do artigo 23.º e a alínea ccc) do número 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a Câmara 

deliberou, por maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores Paulo Seara, António 

Duarte e Antero Almeida, à semelhança do que fez nos anos anteriores, aprovar e 

submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, nos precisos termos da 

referida proposta, a redução do valor de venda dos lotes do Parque Empresarial do 

Casarão para o ano de 2019, de 25,00€ para os 15,00€ por m2, a vigorar até à 

entrada em vigor de um novo regulamento mais adequado à atual realidade. ----------- 

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

--------PROPOSTA 605/19 -  MAJORAÇÃO DE IMI – 2019 ------------------------------------ 

---------Seguidamente, considerando o exposto na Proposta que foi presente e se 

encontra arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, a Câmara 
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deliberou, nos termos do artigo 4.º, do n.º 1, do Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de 

agosto, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 67/2019, de 21 de maio e para 

efeitos do disposto nos n.ºs 3, 14 e 16 do artigo 112.º do CIMI, o seguinte: -------------- 

----------1 – Relativamente aos prédios elencados nas Lista I, anexo à referida 

proposta, declarar os mesmos como devolutos com a necessária e consequente 

comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira, na medida em que os respetivos 

titulares fiscais, regularmente notificados, não exerceram o respetivo direito de 

audiência prévia; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------2 - Relativamente aos prédios elencados nas Lista II declarar os mesmos como 

devolutos com a necessária e consequente comunicação à Autoridade Tributária e 

Aduaneira, na medida em que os respetivos titulares fiscais, regularmente notificados, 

exerceram o respetivo direito de audiência prévia, não se concluindo, no entanto, pelo 

seu deferimento, conforme análises anexas à presente proposta; -------------------------- 

----------3 - Relativamente aos prédios elencados nas Lista III, não declarar os mesmos 

como devolutos, na medida em que os respetivos titulares fiscais, regularmente 

notificados, exerceram o respetivo direito de audiência prévia, aí se concluindo pelo 

seu deferimento, conforme análises anexas à presente proposta.--------------------------- 

---------4 - Relativamente aos prédios elencados nas Lista IV, não declarar os mesmos 

como devolutos, uma vez que os cidadãos notificados não eram à data os 

proprietários dos prédios. ------------------------------------------------------------------------------- 

----------5 - Relativamente aos prédios elencados nas Lista V, declarar os mesmos 

como devolutos, porquanto, e não obstante ainda não ter terminado o prazo para 

exercício do direito de audiência prévia, a notificação por edital apenas ocorreu por 

motivo imputável aos titulares dos prédios identificados como devolutos, que, ou não 

diligenciaram pela receção da notificação em tempo útil, ou não atualizaram as 

respetivas moradas fiscais conforme resulta ser obrigação dos contribuintes nos 

termos do n.º 4 do artigo 117.º do Regime Geral das Infrações Tributárias. -------------- 

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

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

----------Eram dezanove 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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