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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 22/19 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

---------Aos dezanove dias do mês de Novembro 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, e  ANTERO RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA. ------------------ 

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

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

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

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

---------FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar as faltas dadas pelos Srs. 

Vereadores PAULO ALEXANDRE GUERRA AZEVEDO SEARA e  ANTÓNIO 

MANUEL GAMA DUARTE. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

---------Dando inicio a este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente deu 

conhecimento da forma como decorreu a sua visita à Holanda, integrado na Comitiva 

da Associação de Municípios do Carvoeiro – Vouga, e por isso, sem qualquer custo 

para o município, onde visitou a Feira Aquatech Amsterdam,  grande evento dedicado 

à indústria da água, e uma Fundação governamental especialista na resolução de 

problemas relacionados com  as cheias e com as orlas costeiras, tendo estabelecido 

contactos, com vista a deslocação à Águeda, de uma equipa que ajude a encontrar 

uma solução para as cheias. Não obstante, neste momento, existirem condições de 

maior resistência que em anos anteriores, não  se pode garantir que não venham a 

ocorrer, pelo que será sempre útil estudar outras técnicas, outras soluções que 

possam vir a ser utilizadas em caso de necessidade. -------------------------------------------- 

--------A seguir, o Sr. Presidente informou que, depois de limpa toda a Pateira, até 

onde a cota de água o permitia, podendo-se apreciar no local em belo espelho de 

água, a ceifeira aquática da Câmara foi cedida, por empréstimo, a solicitação da 

Associação Portuguesa do Ambiente e do Ministério do Ambiente, para uma 

experiência no rio Sorraia, no intuito de se aferir da sua eficiência na limpeza daquele 

curso de água que se encontra invadido pelos jacintos de água. Disse, também, o Sr. 

Presidente, que os jacintos que invadem a Pateira, pela ação do vento e outros, vêm 

deslocados de jusante da mesma, de cursos de água situados noutros concelhos, que 
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nada fazem para os eliminar, sendo o concelho de Águeda o único a ter um papel 

interventivo no combate desta planta infestante. --------------------------------------------------- 

--------A Srª Vereadora Elsa Corga, que interveio a seguir, transmitiu como decorreram 

as comemorações do 10.º aniversário da Biblioteca Municipal, para informar que o 

Poeta Manuel Alegre, Patrono da mesma, esteve na passada sexta-feira, dia 15, em 

Águeda, onde os alunos que frequentam o 12.º ano travaram conhecimento com o 

escritor e receberam exemplares do romance Alma, oferecido pelo próprio autor, que 

ofereceu, também, à Câmara Municipal, os diplomas do Doutoramento Honoris Causa 

da Universidade de Pádua e do Prémio Camões, atribuídos ao Poeta em 2017, que 

passarão a estar patentes na Biblioteca Municipal Manuel Alegre. --------------------------- 

---------O Sr. Vereador Antero Almeida, que interveio a seguir, comunicou o seu 

descontentamento por ver, na rede social facebook, mensagens do Sr. Presidente da 

Câmara e do Presidente da União de Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba em 

polémica sobre a extinção de pontos de luz na área daquela União de Freguesias. ----- 

---------O Sr. Presidente explicou que se trata de uma posição de controvérsia, 

assumida pelo Sr. Presidente da União de Freguesias de Préstimo e Macieira de 

Alcôba, relativamente a posição tomada pela Câmara a propósito da extinção de 

alguns pontos de luz em todo o espaço do concelho, onde se entendeu que não 

serviam ninguém e implementa-los em outros locais em que se considerava 

necessários. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Acrescentou o Sr. Presidente que, segundo entendeu das palavras do Sr.  

Presidente da União de Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba, o problema 

prende-se com o facto de ficar sem luz uma paragem de autocarro, onde uma aluna 

espera o autocarro que a transporta para Águeda onde frequenta a escola secundária. 

--------Informou ainda, o Sr. Presidente que, na sua opinião, essa situação não é a 

mais adequada para aquela criança e, ao aperceber-se da situação, logo diligenciou 

para que o autocarro desvie ligeiramente o seu trajeto e passe junto à habitação da 

aluna em questão, evitando que, sozinha e longe de casa, tenha que esperar por 

transporte. Disse, ainda, o Sr. Presidente que, em sua opinião, mais que a 

preservação do ponto de luz na paragem de autocarro, resolver a questão do 

transporte da aluna era a situação premente a ser resolvida e pecou, apenas, por ser 

tardia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Esclareceu, ainda, o Sr. Presidente que a intenção da Câmara não é tirar a 

iluminação a ninguém, que o que se pretende é que toda a gente usufrua de uma  

iluminação publica, mais eficaz, eliminando, em contrapartida, os pontos de luz em 

locais que não servem ninguém, cuja existência não faça sentido naquele local, tendo 

como ponto de partida um estudo que foi feito para a área do concelho, acrescentando 
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que tudo pode ser questionável, que podem haver algumas situações em que se 

venha a verificar a necessidade de corrigir, mas que o medo de errar não pode impedir 

ninguém de agir. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Informou, também, o Sr. Presidente que essa questão foi colocada em reunião 

realizada com os Presidentes das Juntas/Uniões de Freguesia e que esta resolução foi 

do agrado de todos, não tendo havido qualquer oposição, pelo que estranhou a 

posição do Sr.  Presidente da União de Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba 

e, por isso, a sua reação aos comentários descabidos feitos por este no  facebook. ---- 

--------Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Antero Almeida falou das obras  a 

levar a efeito no Mercado Municipal e na eventual instalação do Super-Mercado 

“Mercadona” em local sito nas imediações do mesmo o que, na sua opinião, não 

obstante ser um investimento a considerar, poderia ser construido noutro local, 

porque, sendo no local onde lhe foi indicado, será desvantajoso para  quem vende no 

mercado, pelo que sugere que se pondere a sua localização. --------------------------------- 

--------A seguir, o Sr. Vereador Antero Almeida questionou o Sr. Presidente sobre o 

Parque Verde que se pretende construir na parte baixa da cidade, tendo o Sr. 

Presidente informado que se está a diligenciar no sentido de, no mês de dezembro, se 

deliberar a abertura do concurso  para a execução da obra. ------------------------------------ 

--------Quanto à localização do Super-Mercado “Mercadona”, tanto o Sr. Presidente 

como o Sr. Vereador João Clemente, pormenorizaram ao Sr. Vereador a localização 

prevista para aquele equipamento, informando das várias diligencias feitas e dos 

constrangimentos com que se depararam em outros locais onde se pretendeu instalar 

o estabelecimento em causa. ---------------------------------------------------------------------------    

--------ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO E ATA DA REUNIÃO N.º 5 EXTRAORDINÁRIA – 

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

mesmas dizem respeito, a ata da última reunião e a ata da reunião n.º 05/19 

Extraordinária, tendo-se verificado que foram ambas aprovadas por unanimidade. ------ 

-------- 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 524/19 - APROVAÇÃO DO AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS 

DEFINITIVA - CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA GNR DE ARRANCADA DO VOUGA 

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

Auto de Revisão de Preços Definitiva, referente à empreitada de Construção do 
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Quartel da GNR de Arrancada do Vouga, 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 5.053,68€ ao qual será adicionado o 

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

----------PROPOSTA 525/19 - APROVAÇÃO PARA ABERTURA DO PROCEDIMENTO 

CONCURSAL DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA VIA DE ACESSO AO 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO – TROÇO ENTRE A RUA DO CASARÃO E 

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

----------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou,  por unanimidade, 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 “Construção 

da Via de Acesso ao Parque Empresarial do Casarão – Troço entre a Rua do Casarão 

e o Parque Empresarial do Casarão ” . --------------------------------------------------------------- 

----------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 

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

---------PROPOSTA 532/19 - APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO DE 

REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM FERMENTELOS, ÁGUEDA, RECARDÃES, 

MOURISCA DO VOUGA E VALONGO DO VOUGA--------------------------------------------- 
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----------Seguidamente, 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 “Repavimentação de Vias em Fermentelos, Águeda, Recardães, 

Mourisca do Vouga e Valongo do Vouga”, a qual 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 disse que, relativamente a este assunto, quer manter a 

Declaração de Voto, cujo texto consta de Atas anteriores, sempre que vota contra 

qualquer Proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 539/19 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA_PASSAGEM DE NÍVEL DE PAREDES - PAVIMENTAÇÃO E 

INFRAESTRUTURAS DO ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO ENTRE A ANTIGA E.N.230 

E A RUA DAS CARMELEIRAS DE CIMA, EM PAREDES ------------------------------------ 

----------Tendo-se vistoriado, nos termos do artigo 398.º do Código dos Contratos 

Públicos, a totalidade da empreitada de “Passagem de Nível de Paredes – 

Pavimentação e Infraestruturas do Arruamento de Ligação entre a Antiga E.N. 230 e a 

Rua das Carmeleiras de Cima, em Paredes” 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, por unanimidade, aprovar o auto de 

vistoria geral para efeitos de receção definitiva e libertar a totalidade da caução 

existente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

---------PROPOSTA 526/19 - DISPENSA DE CUMPRIMENTO DA DOTAÇÃO DE 

LUGARES DE ESTACIONAMENTO E PAGAMENTO DA RESPETIVA 

COMPENSAÇÃO EM NUMERÁRIO - MIGUEL CARLOS JESUS ----------------------------- 

 --------A seguir, foi presente o Processo n.º 517/86, em nome Miguel Carlos de Jesus, 

com residência na rua da Escola, n.º 21, em Póvoa do Vale do Trigo, da Freguesia de 

Aguada de Cima, apresentou a reformulação do projeto de arquitetura relativo a 

ampliação e alteração de edifícios destinados a habitação e construção de anexos e 

de muro confinante, que levou a efeito na rua da Escola, n.º 21, em Póvoa do Vale de 

Trigo, em Aguada de Cima, verificando-se que a proposta não cumpre a dotação de 

lugares de estacionamento prevista nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 66.º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, uma vez que se encontram 

em falta a criação de 1 de estacionamento publico para um veiculo ligeiro a ceder ao 

domínio público. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Analisada a proposta e o respetivo parecer técnico, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, tendo em vista o disposto na alínea b) do ponto n.º 3 do artigo 66.º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal, aceitar a dispensa da referida dotação de 

estacionamento, através do pagamento de uma compensação em numerário no 

montante de 176,35€. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----------PROPOSTA 527/19 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - JOÃO 

MANUEL REIS BALTAZAR ----------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em vista 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 16/12, 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 

1426,73m2, do prédio registado sob o artigo art.º 1342 da Matriz Predial da União de 

Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 246/19870820, com a área total de 3412,42m2 ,pertencente a 

João Manuel Reis Baltazar (Proc.º n.º 786/86), residente na Rua Dona Margarida 

Coelho, n.º 190, na Trofa, na referida União de Freguesias  ----------------------------------- 

----------PROPOSTA 528/19 - ÓNUS DE RENUNCIA - MIGUEL CARLOS JESUS -------

---De seguida, analisado o processo n.º 517/86, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

autorizar um ónus de renuncia sobre as obras de ampliação e alteração de edifícios 

destinados a habitação e construção de anexos e de muro confinante, que Miguel 

Carlos de Jesus levou a efeito na rua da Escola, n.º 21, em Póvoa do Vale de Trigo, 

freguesia de Aguada de Cima, não cumprindo o disposto no artigo 62.º do 

Regulamento Geral das Estradas e Caminhos Municipais, uma vez que levou a efeito 

construção, com uma área total de 16,66m2, inserida em zona de construção interdita, 

pelo que o valor de uma eventual indemnização a registar é no valor de 8.330,00€.---- 

---------PROPOSTA 530/19 - REDUÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO, 

NO ÂMBITO DO INCENTIVO JOVEM - SIMÃO PEDRO FIGUEIRA LOPES ------------- 

--------Presente, a seguir, um requerimento através do qual Simão Pedro Figueira 

Lopes (Proc. n.º 21/19), residente na Rua Direita, n.º 20, lugar de Granja de Baixo, da 

Freguesia de Oliveirinha, concelho de Aveiro, solicita a redução de pagamento de taxa 

de licenciamento relativamente ao projeto de arquitetura de construção de uma 

habitação unifamiliar, anexo de apoio e muros, num prédio sito num gaveto entre as 

ruas de São Miguel e a rua das Arrotinhas, da União de Freguesias de Travassô e Óis 

da Ribeira, titulado pelo alvará de Licença de obras de construção n.º 160/19. ----------- 

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

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

Águeda, uma vez que o seu rendimento não excede o montante equivalente a dois 
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salários e meio mínimos nacionais, e a a idade não é superior a 35 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 401,96€. ------------------- 

----------PROPOSTA 533/19 - DECLARAÇÃO DE NÃO CADUCIDADE E CONCESSÃO 

DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO - OS PIONEIROS -------------------------------------------- 

----------Presente, a seguir, um requerimento através do qual “Os Pioneiros – 

Associação de Pais de Mourisca do Vouga”, depois de tomar conhecimento do 

deliberado em 03 de setembro de 2019, no sentido de manifestar a intenção de 

caducidade do um projeto de licenciamento relativo à demolição, alteração e 

ampliação de um equipamento social com as valências de creche, pré-escolar, ATL, 

centro de dia, lar de idosos, centro de convívio, serviço de apoio domiciliário e serviços 

de atendimento e acompanhamento e centro médico, a que se refere o Processo n.º 

383/93, por não ter requerido a emissão do alvará de licença de construção, conforme 

o preceituado 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 136/14, de 9 de setembro, solicita, no 

âmbito da audiência prévia efetuada, a prorrogação do prazo, por mais um ano, para o 

levantamento do alvará de licença de construção, alegando que ainda o não fez 

porque está a aguardar o parecer da candidatura efetuada para financiamento das 

obras no Edifício Sede. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Analisado o assunto e tendo em conta que a associação requerente ainda não 

usufruiu da prorrogação do prazo conforme o disposto no ponto n.º 2 do artigo 76.º do 

RJUE e uma vez que até à presente data ainda não foi deliberada a caducidade do 

alvará de licença de construção, a Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a não 

caducidade e aceitar a prorrogação de prazo solicitada.----------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 534/19 - APROVAÇÃO DE CONTRATOS-PROGRAMA NO 

ÂMBITO DA CEDÊNCIA DO PAVILHÃO DESPORTIVO DO AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS FERNANDO CALDEIRA A CLUBES DESPORTIVOS E ASSOCIAÇÕES 

DO CONCELHO -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Depois de analisada a proposta que foi apresentada, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar os Contratos-Programa que foram presentes e se encontram 

arquivados na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, a celebrar com o 

GICA – Ginásio Clube de Águeda, o ADT - Associação Desportiva de Travassô, a 

CERCIAG e a ACSA- Associação Cultural dos Surdos de Águeda, nos termos do 
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disposto no artigo 9º do Decreto-Lei nº 273/2009 de 1 de outubro e nas alíneas o) e u) 

do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. ---------------------------------- 

----------PROPOSTA 535/19 - CONVERSÃO DE DIREITO DE SUPERFICIE EM 

DIREITO DE PROPRIEDADE – RAIZ SPECIALITY COFFEES, LDA. -----------------------  

---------Tendo em conta o exposto pela firma Raiz Speciality Coffees, Lda, e o  disposto 

no Regulamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão, a Câmara deliberou, o 

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

-----------a) a aceitação da conversão do direito de superfície do lote 13M do PEC em 

direito de propriedade e, como tal, a venda do referido lote à empresa Raiz Speciality 

Coffees, Lda, mediante o pagamento por parte da empresa, do valor de 86.043,12€, 

ao abrigo do n.º 6 do artigo 6.º do Regulamento Municipal do PEC e da cláusula 

Quinta do contrato de constituição do direito de superfície assinado entre as partes, 

autorizando assim o Município a extinção do direito de superfície; --------------------------- 

----------b) a aceitação da justificação apresentada para a prorrogação do prazo para 

obtenção da autorização de utilização até agosto de 2020, ao abrigo do artigo 4.º e do 

n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento Municipal do PEC. ----------------------------------------- 

---------Mais foi deliberado, que o respetivo lote reverterá para o Município de Águeda 

de acordo com o artigo 14.º do Regulamento Municipal do Parque Empresarial do 

Casarão e nas seguintes condições: ----------------------------------------------------------------- 

- a) Se não for obtida autorização de utilização até agosto de 2020; ------------------------ 

- b) Decorridos 20 (vinte) dias sobre a notificação referida no n.º 2 do artigo 14.º do 

Regulamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão, sem que o pagamento 

tenha sido efetuado;--------------------------------------------------------------------------------------- 

- c) Se for usado para fim distinto do previsto na cláusula primeira e no alvará de 

loteamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Antero Almeida, que disse que, relativamente a este assunto, quer manter a 

Declaração de Voto, cujo texto consta de Atas anteriores, sempre que vota contra 

qualquer Proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 536/19 - LOTE 10 PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO – 

REAQUISIÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Na sequência da resolução tomada em  18 de dezembro de 2018, sobre a 

reaquisição do lote n.º 10 do Parque Empresarial do Casarão – Águeda, por parte do 

Município, com pagamento à firma Autopolivalente, detentora do Direito de Superfície 

do mesmo, apenas na data em que esta seja alvo de nova venda, ou constituição do 

direito de superfície sendo, neste caso, os pagamentos efetuados no igual valor e 

tempo às prestações pagas pelo novo proprietário do lote, a Câmara deliberou, tendo 
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em vista o disposto na Lei n.º 89/2017, de 21 de agosto, que aprova o Regime Jurídico 

do Registo Central do Beneficiário Efetivo e procede à alteração de códigos e outros 

diplomas legais, nomeadamente na alínea g) do n.º 1 do artigo 44.º – Menções 

obrigatórias, no que ao Código do Registo Predial e o n.º 5 do artigo 47.º do Código do 

Notariado, que a devolução do valor do lote à Autopolivalente, Lda., é por 

transferência bancária da conta bancária do Município (conta normalmente utilizada 

para os movimentos associados a compras e vendas de lotes do PEC) para a conta da 

empresa, a efetuar até, no máximo, 5 anos a contar da data da assinatura do contrato 

ou escritura de compra e venda do lote em causa. ------------------------------------------------ 

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

Antero Almeida, que disse que, relativamente a este assunto, quer manter a 

Declaração de Voto, cujo texto consta de Atas anteriores, sempre que vota contra 

qualquer Proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 529/19 - PEDIDO DE ISENÇÃO DAS TAXAS DA LICENÇA DE 

OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO DA ASSOCIAÇÃO JUNTOS SOMOS ARTE----- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto 

na alínea a), no nº 1, do artº 18º/I do Código Regulamentar em vigor no Município de 

Águeda isentar a Associação Juntos Somos Arte de Águeda, do pagamento da taxas 

da licença para ocupação do espaço público, no Largo 1º de Maio, nesta cidade, para 

para a venda de artesanato, no período de 29/11/2019 a 06/01/2020. ----------------------- 

----------PROPOSTA 537/19 - REVOGAÇÃO DO PROTOCOLO N.º 273/18 E 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO EXTRAORDINÁRIO ----------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, ao tomar conhecimento de que o Centro Social, Cultural e 

Recreativo de Crastovães terá que executar, na sua sede, trabalhos a mais relativos 

às obras já protocoladas, de forma a obter o licenciamento necessário, conforme 

pareceres emitidos aquando das vistorias feitas pelos serviços municipais e pela 

Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Câmara deliberou, por unanimidade, ao 

abrigo da cláusula 6.ª do Protocolo n.º 273/18, e de acordo com o disposto no artigo 

37.º/F1 do Código Regulamentar do Município de Águeda e nas alíneas o) e u) do n.º 

1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, revogar o Protocolo n.º 

273/2018, e atribuir, à referida Associação, como comparticipação para a execução 

das obras respetivas, constantes dos orçamentos que foram presentes, um apoio 

financeiro no valor de 14.062,09€, mediante a celebração de um novo protocolo, que 

foi presente e aprovado e se encontra arquivado na Aplicação Informática junto a 

Agenda desta reunião. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------De igual modo foi deliberado, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e de acordo com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09, uma vez que se prevê que da celebração 

deste novo protocolo resulte despesas em mais que um ano, submeter  a assunção do 

compromisso plurianual decorrente desta resolução à autorização prévia da 

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

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

----------PROPOSTA 531/19 - REFEIÇÕES ESCOLARES 1º CEB - PREVISÃO DE 

CUSTOS DE SETEMBRO A NOVEMBRO - ANO LETIVO 2019/2020 ----------------------- 

---------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

custo previsto com as parcerias para o fornecimento de refeições aos alunos do 1º 

Ciclo do ensino Básico, para os meses de setembro a novembro/2019, no montante 

total de 140.829,753 €, conforme é discriminado nas listagens que foram presentes e 

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

----------PROPOSTA 538/19 - PROGRAMA EXPANSÃO DESENVOLVIMENTO PRÉ-

ESCOLAR - PREVISÃO CUSTOS REFEIÇÕES - SETEMBRO A NOVEMBRO/2019 – 

ANO LETIVO 2019/2020 --------------------------------------------------------------------------------- 

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

custo previsto com as parcerias dos meses de setembro a novembro do ano letivo 

2019/2020, para fornecimento de refeições no âmbito das Atividades de Animação e 

Apoio à Família (AAAF), no montante total é de 34.303,68 €. --------------------------------- 

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

----------PROPOSTA 540/19 - ESPAÇOS CIDADÃO NAS FREGUESIAS - APOIO AO 

FUNCIONAMENTO --------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Depois de devidamente analisada a proposta que foi presente e tendo em vista 

o disposto nos artigos 33.º, n.º 1, alíneas r), ff) 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, 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a revogação da deliberação tomada 

na primeira sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada a 26 de fevereiro de 

2016, com exceção do ponto 2 uma vez que já foi executada, e a aprovação  da 

seguinte proposta: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------1. Aprovar o apoio às Uniões/Juntas de Freguesia desde a data de abertura 

até 31 de dezembro de 2019, conforme quadro constante da referida proposta, que se 

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

-----------2. O apoio a atribuir no ano de 2019 e contado desde a data oficial de 

abertura/primeiro atendimento de cada Espaço do Cidadão e pelo período de 

funcionamento do mesmo; ------------------------------------------------------------------------------ 
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-----------3. Os Espaços do Cidadão cuja data oficial de abertura ainda não ocorreu 

apenas receberão as verbas correspondentes e determinadas a partir da data de 

abertura; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------4. O apoio cessa se a disponibilização do serviço em determinado espaço do 

cidadão também cessar, assim como também só inicia quando ocorrer a 

disponibilização do serviço ao público; --------------------------------------------------------------- 

----------5. Os pagamentos do ano 2020 serão mensais, e relativos ao mês anterior de 

funcionamento, apresentando o quadro anexo apenas uma demonstração da 

despesas máxima que a Câmara estará disposta a assumir, partindo do pressuposto 

que todos os espaços estão em pleno funcionamento o ano todo; --------------------------- 

---------6. Cada União/Junta de Freguesia terá a obrigação de comunicar à Câmara 

Municipal qualquer ocorrência sobre os Espaços de Cidadão que lhes estão 

atribuídos, bem como datas de início e fim de atividade, encerramento ao público, 

indisponibilidade do serviço e outras que se considerem relevantes para a qualidade 

de serviço prestado às populações. ------------------------------------------------------------------- 

---------Durante a análise deste assunto, o Sr. Presidente explicou a forma como se 

processou este assunto, da intenção e condicionantes que foram tidos em conta nesta 

proposta, da reunião realizada com todos os intervenientes, informando que, 

genericamente, os Presidentes de Junta/União de Freguesias estão de acordo, com 

exceção do Presidente da União de Juntas de Trofa Segadães e Lamas do Vouga que 

sempre manifestou a sua posição de não adesão e este programa. -------------------------- 

---------O Sr. Vereador Antero Almeida disse que votava favoravelmente esta proposta 

no pressuposto de que da ata da reunião com os Presidentes de Junta/ União de 

Freguesia, resulta que os mesmos estão de acordo. ---------------------------------------------  

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

da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Maria de Lurdes Duarte da 

Fonseca, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente, de acordo com o 

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