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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 14/19 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO DE 2019 

 

--------- Aos dezasseis dias de Julho 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, SÍLVIA LARANJEIRA MARTINS, 

coadjuvada por ERCÍLIA PIRES GONÇALVES.-------------------------------------------------- 

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

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

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

--------- Iniciando este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente entregou a 

documentação que havia sido pedida pelos Srs. Vereadores, relativa à intervenção nos 

taludes do Rio Águeda, junto ao Parque do Souto Rio, documentação relativa às 

verbas transferidas para a Associação “A Fonte” e lista dos Bares e Vendedores 

Ambulantes existentes no AgitÁgueda e sua distribuição na ocupação dos espaços. - 

--------- O Sr. Vereador António Duarte, que interveio a seguir, disse que também havia 

sido pedida a lista das Associações que estavam no AgitÁgueda com a respetiva 

ordenação. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Continuando a sua intervenção, o mesmo Vereador, a título de apontamento  e 

relativamente aos Lotes 60 a 63 do PEC, referiu, na reunião onde foi levantada a 

questão, que foi dito que não se sabia de nada sobre a ocupação desses lotes, e 

depois que já tinham dado indicações aos fiscais para ir ao local. Continuando a sua 

intervenção disse que, sob pena de se colocar aqui a gravação da reunião e de depois 

pedir desculpa se assim não for, o Sr. Vereador João Clemente, nessa mesma 

reunião, primeiro disse que não sabia de nada, e só depois de haver alguma 

insistência sobre a questão é que disse que havia sido autorizada a limpeza     

daqueles lotes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- De seguida, o Sr. Vereador António Duarte, prosseguindo a sua intervenção, 

questionou o Sr. Presidente se desde a operação “Rota Final”, em que a Câmara 
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Municipal de Águeda foi visitada pela Polícia Judiciária, esta já cá havia voltado, ao 

que o Sr. Presidente logo respondeu que sim, que tinham vindo confirmar a data da 

sua elaboração de um documento relativo a um processo de obras particulares,  e que 

já vieram depois das 17h, num dia da semana passada. -------------------------------------- 

--------- Ainda no uso da palavra, o Sr. Vereador António Duarte perguntou qual foi a 

diligência que o Delegado de Saúde teve em relação à Piscinas Municipais. ------------ 

--------- Sobre o questionado, o Sr. Presidente leu um comunicado remetido pelo Sr. 

Delegado de Saúde à Câmara Municipal a desmentir a noticia que foi veiculada de que 

tinha encerrado as piscinas municipais devido a contágio de crianças com bactéria 

perigosa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Sr. Vereador António Duarte retorquiu de seguida, referindo que não tinha 

sido essa a questão que tinha colocado e que se recusava a estar associado à notícia 

que veio a público no Facebook, repetindo que o que pretendia saber era se era 

verdade ou não que, numa ação de rotina, o Sr. Delegado de Saúde se tinha 

deslocado às Piscinas Municipais, e qual a ação que tomou na sequência dessa 

deslocação; se tinha ou não suspendido temporariamente o funcionamento das 

mesmas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

espetáculo dos American Authors no AgitÁgueda. ----------------------------------------------- 

---------- Prosseguindo a sua intervenção, o mesmo Vereador questionou da existência 

de um Plano de Segurança para ao evento AgitÁgueda, solicitando que lhe fosse 

facultado o mesmo, salientando que no decorrer do espetáculo houve fogo dentro da 

tenda e, não obstante afirmar que se verifica um reforçado de policiamento durante o 

AgitÁgueda, não viu bombeiros, nem ambulâncias no local. Questionou ainda o 

mesmo Sr. Vereador se o uso do fogo durante o espetáculo era do conhecimento da 

Câmara e se as questões de segurança estavam acauteladas. ----------------------------- 

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

do evento ser aceite pela maioria das pessoas, não faz com que se tenha o direito de 

usar as varandas para colocação de instalações alusivas ao evento AgitÁgueda sem 

autorização dos proprietários, referindo ainda que não se pode encerrar a Avenida Dr. 

Eugénio Ribeiro durante uma semana para colocar a instalação. --------------------------  

--------- De seguida o mesmo Sr. Vereador referiu que ficou contente ao ver no recinto 

dos concertos, junto ao palco, a publicidade da Macafer e questionou qual era o valor 

do patrocínio. Continuou dizendo que com estas iniciativas era mais aderente ao 

evento e perguntou qual o benefício da Câmara Municipal relativamente à publicidade 
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da CIN colocada nos painéis sitos na Rua Luís de Camões, uma vez que esta é a rua 

mais visitada durante o evento AgitÁgueda. ------------------------------------------------------- 

--------- Continuando no uso da palavra, o Sr. Vereador Paulo Seara disse que havia 

feito um exercício de adivinhação relativamente aos procedimentos concursais de 

recrutamento de pessoal que estão a decorrer, passando de seguida a enumerar os 

possíveis candidatos vencedores para cada um deles, e ainda sublinhou que era uma 

violência sujeitar as pessoas a um concurso, onde podem vir pessoas da mobilidade, 

quando seria mais justo ter-se recorrido ao Programa de Regularização Extraordinária 

dos Vínculos Precários (PREVPAP) para resolução das situações existentes de 

recibos verdes. Mais disse o Sr. Vereador que, relativamente ao pessoal auxiliar, 

queria pedir para que todas as pessoas que estão a exercer funções através de 

associações ou Juntas de Freguesia que lhes fosse dada a oportunidade de ficarem, 

não ocupando os lugares com outras pessoas. -------------------------------------------------- 

--------- Prosseguindo a sua intervenção, o Sr. Vereador Paulo Seara solicitou 

novamente os documentos relativos às despesas com equipamento informático e de 

telecomunicações, bem como das refeições superiores a 75,00 €. Disse ainda que não 

compreende onde está contemplada a verba para pagamento da despesa do serviço 

de catering oferecido pela Câmara Municipal, no âmbito do Seminário Internacional 

"Segurança e Saúde no Trabalho" promovido pelo STAL e o 2.º Congresso da Unidade 

de Saúde Pública (USP) e da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) do 

Baixo Vouga, mas gostava de ter acesso a essa informação, designadamente a sua 

aprovação em orçamento, referindo que sem regulamento não pode ser cedido 

gratuitamente o CAA nem serem pagas as despesas com o catering. --------------------- 

-------- Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador António Duarte solicitou, a 

propósito deste assunto, o enquadramento que foi feito e os critérios definidos para a 

cedência gratuita do espaço e o pagamento do catering a essas instituições, porque no 

seu entendimento, a Câmara teve um gasto que não podia assumir. ------------------ 

-------- Continuando este ponto da Ordem do Dia, o Sr. Vereador Paulo Seara 

questionou o Sr. Presidente sobre se já tinha recebido da CCDRC os esclarecimentos 

sobre a questão colocada relativa à problemática da ABARDEF, ao que o Sr. 

Presidente informou que sim e que nesse seguimento já estão a pedir a restituição das 

verbas correspondentes porque a associação não entregou até à data o documento 

comprovativo da despesas efetuada. --------------------------------------------------------------- 

--------- Solicitou ainda o Sr. Vereador Paulo Seara se também relativamente ao pedido 

de parecer à CCDRC sobre a interpretação do artigo 53.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro a Câmara tinha recebido alguma coisa, ao que o Sr. Presidente respondeu 

que tinham recebido hoje esse parecer e que o mesmo será agendado numa próxima 
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reunião do Executivo para ser analisado e se tomar uma decisão sobre a sua 

aplicação. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------  Voltando a intervir, o Sr. Vereador Paulo Seara disse que enviou um e-mail a 

solicitar as datas e as horas em que os Serviço de Fiscalização procederam à 

elaboração dos documentos comprovativos do que verificaram nos lotes 60 a 63 do 

Parque Empresarial do Casarão, na sequencia da sua visita ao local, uma vez que só 

tem a informação de que eles lá foram às 18h45 e que não encontraram ninguém no 

local pelo que não concretizaram a notificação. Prosseguiu dizendo que, se existe 

outro tipo de documentos, são a esses que quer ter acesso. --------------------------------- 

--------- Ainda no uso da palavra, o Sr. Vereador Paulo Seara, e sobre a intervenção de 

um munícipe na reunião anterior, solicitou esclarecimentos sobre o processo em 

causa, a fim de perceber claramente o que se passou, uma vez que parece que o Sr. 

Presidente disse nos jornais que estava tudo legal, reforçando que queria um 

esclarecimento cabal sobre o assunto. ------------------------------------------------------------- 

-------- O Sr. Vereador Antero Almeida, que interveio a seguir, quis saber quem é o 

proprietário e que acordo foi feito relativamente ao painel publicitário da CIN sito na 

Rua Luís de Camões, e também quem era o proprietário do edifício em frente 

designado de prédio do cura. -------------------------------------------------------------------------- 

-------- Solicitou ainda o Sr. Vereador Antero Almeida, na sequência da resolução do 

processo sobre o Centro de Canoagem, e da abertura ao trânsito da rua, qual foi 

efetivamente o acordo judicial e o valor. ------------------------------------------------------------ 

--------- Disse, também, o mesmo Sr. Vereador, que os meses vão passando e a 

situação da empresa que está provisoriamente nas instalações da antiga firma 

Canário, Lucas & Irmão, Lda se mantém, pelo que gostaria de saber quem foram as 

empresas que já estiverem, porque motivos, por quanto tempo e quanto pagaram 

essas empresas. Continuando, disse que gosta da iniciativa privada, porém custa-lhe 

ver tais situações, designadamente uma empresa que já lá está há 2 anos sem pagar 

renda, sugerindo uma tomada de posição da Câmara Municipal. --------------------------- 

-------- De seguida, o Sr. Presidente, sobre a questão das Piscinas Municipais,  

disponibilizou aos Srs. Vereadores, o comunicado remetido pelo Sr. Delegado de 

Saúde, que desmente a publicação partilhada nas redes sociais, pelo deputado 

municipal do Partido Socialista, o Sr. Manuel Farias. -------------------------------------------  

--------O Sr. Presidente reforçou que a “notícia” era falsa, desconhecendo-se quaisquer 

ocorrências de saúde relacionadas com "bactérias perigosas" em crianças, que referiu 

o Sr. Manuel Farias, não estando em vigor qualquer determinação de encerramento 

das piscinas municipais de Águeda. ----------------------------------------------------------------- 
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---------- Mais esclareceu que, os resultados de análises disponíveis à data, cumprem 

com os parâmetros bioquímicos e microbiológicos regulamentados e definidos para o 

efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A concluir o assunto, o Sr. Presidente disse que não podia deixar de lamentar a 

divulgação deste tipo de publicações que, além de não corresponderem à realidade, 

pode decorrer das mesmas um alarme social.----------------------------------------------------- 

--------- Ainda sobre o assunto das Piscinas Municipais, na sequência de uma operação 

de rotina realizada a 6 de julho o Sr. Delegado de Saúde observou nas instalações 

uma platibanda que parecia poder causar perigo, ocorrência que sucedeu pelas 15h. 

Logo de seguida vários técnicos, após o isolamento da área, instalaram um andaime 

para se poder verificar a situação que parecia ter alguma corrosão no perfil, mas que 

de perto se verificou que não causava nenhum perigo aos utentes e funcionários. 

Informou ainda o Sr. Presidente que as piscinas funcionaram normalmente nesse dia, 

sem qualquer encerramento das mesmas, tendo dado indicações para que se 

substituísse uma vez que tinha uma aparência que indiciaria perigo. ---------------------- 

--------- Relativamente às restantes questões colocadas o Sr. Presidente respondeu: - 

-------- Quanto aos concursos de recrutamento de pessoal, nenhum membro do 

Executivo faz parte dos Júris dos concursos, nem fizeram qualquer recomendação 

para os mesmos, e espera que relativamente ao pessoal auxiliar a experiência seja 

tida em conta.----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Relativamente ao corte da Avenida Dr. Eugénio Ribeiro para colocação de 

estruturas e elementos de decorativos no âmbito do AgitÁgueda, isso causou 

incómodo a quem ali circulava. Todavia a cidade está fantástica e é um orgulho para 

todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Sobre os seminários, entregaria a documentação na próxima reunião. ----------- 

--------Relativamente aos documentos emitidos pelo serviço de fiscalização, explicou o 

Sr. Vereador João Clemente que os fiscais fazem o levantamento fotográfico e depois 

é que fazem as informações e relatórios de ocorrências. Sobre essas informações e 

relatórios existe um despacho do Sr. Vereador, e só depois é que eles podem atuar, 

neste caso ir ao local para embargar a obra, concluindo que é esta a prática. ---------- 

-------- Relativamente ao caso exposto por um munícipe na reunião anterior, o Sr. 

Presidente informou que no final da reunião foi ao local com a Chefe da Divisão de 

Gestão Urbanística, verificar a situação. O Sr. Presidente prestou esclarecimentos 

sobre as obras que lá foram feitas e informou que, na próxima reunião disponibilizaria 

documentação para conhecimento de todo o executivo. --------------------------------------- 

-------- Informou, também, sobre a conclusão do processo judicial do Centro Municipal 

de Canoagem referendo que só se entrou no local depois dos serviços municipais 
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terem na sua posse as certidões do tribunal. Sobre o acordo informou ainda o Sr. 

Presidente que em 2005/2006 uma das herdeiras, pediu 100.000€ pela sua parte do 

prédio ocupado, e o que foi acordado agora foi 40.000€ para os herdeiros mais 

60.000€ pelo terreno. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Relativamente às instalações da empresa Canário, Lucas & Irmão Lda, o Sr. 

Presidente informou que a Câmara Municipal adquiriu essas instalações com o intuito 

de as restaurar e instalar naquele local o Museu da Indústria mas que, entretanto, 

foram invertidas as prioridades e decidiu-se que as obras no Mercado Municipal eram 

prioritárias. Posteriormente, devido às intempéries que assolaram a zona de Águeda,  

e destruíram as instalações da empresa Alves & Alves, Lda, a Câmara Municipal 

celebrou um contrato de comodato com esta firma, cedendo-lhe aquelas instalações 

para que continuasse a laborar, informando que não existe neste momento mais 

nenhuma ocupação premente para aquele local. ------------------------------------------------ 

-------- De seguida, o Sr. Vereador Edson Santos, a propósito do Plano de Segurança 

para o AgitÁgueda, informou que esteve reunido com as Forças de Segurança para 

promover a sua elaboração, todavia vai diligenciar no sentido de se assegurar que 

está tudo concluído. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Quanto à questão das ambulâncias, esclareceu que as mesmas estavam  

presentes para qualquer situação de emergência, tendo sido dado cumprimento ao 

estabelecido na Portaria 102/2014, de 15 de maio, por forma a promover a realização 

do evento AgitÁgueda em segurança.--------------------------------------------------------------- 

-------- Disse, também, o mesmo Sr. Vereador que relativamente aos furos nas paredes 

para colocação de decoração nas ruas da cidade, para o efeito, foram feitos ofícios 

aos proprietários para que estes se pronunciarem sobre tais trabalhos, dando ou não o 

seu consentimento, sendo que se houver algum proprietário que não tenha dado esse 

consentimento ou que tenha havido danos a Câmara Municipal repõe a situação 

inicial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De forma a concluir este tema o Sr. Vereador Edson Santos reconhece que o 

encerramento da Av. Dr. Eugénio Ribeiro efetivamente teve algum impacto nas 

pessoas que por ali passam, mas que inevitável essa situação. Sobre os patrocínios, a 

empresa Macafer patrocinou a tenda, os chapéus nela instalados e as lonas, e a 

empresa CIN patrocinou a Rua Soberania do Povo e o prédio situado na Rua Luís de 

Camões. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------ATAS DAS REUNIÕES N.ºS 10, 11 12 ORDINÁRIAS E N.º 4 

EXTRAORDINÁRIA ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Considerando as questões levantadas sobre as Atas em apreço, foi deliberado 

por unanimidade retira-las da ordem de trabalhos. ---------------------------------------------- 
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-------ASSOCIAÇÕES DIVERSAS ------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 327/19 - ISENÇÃO DE TAXAS - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO 

DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DA LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO DA 

ORQUESTRA FILARMÓNICA 12 DE ABRIL NO ÂMBITO DO EVENTO DE 

ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA DE MUSICA, REALIZADO NOS 

DIAS 29 E 30 DE JUNHO ------------------------------------------------------------------------------ 

 --------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou ratificar o despacho do Sr. 

Vereador João Clemente, datado de 24 de junho último, através do qual, dadas as 

circunstâncias excecionais e urgentes, isentou a Orquestra Filarmónica 12 de Abril 

Águeda do pagamento de taxas da licença especial de ruído, no âmbito da realização 

da festa final de ano letivo da Escola de Música, a realizar em Travassô, nos dias 29 e 

30 de junho.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida que entendem que ser de 

evitar as ratificações de despachos e diligenciar para que a propostas sejam votadas em 

tempo útil.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 328/19 - ISENÇÃO DE TAXAS - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO 

PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DA LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO DA ACTIB - 

ÁGUEDA ACTION CLUB, NO ÂMBITO DO CAMPEONATO NACIONAL DE ENDURO, 

REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 JUNHO, EM ÁGUEDA -------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou ratificar o despacho do Sr. Vereador João 

Clemente, datado de 28 de junho último, através do qual, dadas as circunstâncias 

excecionais e urgentes, isentou a Actib – Águeda Action Club do pagamento de taxas 

da licença especial de ruído, no âmbito do Campeonato Nacional de Enduro, nos dias 

29 e 30 de junho, em Águeda. ------------------------------------------------------------------------ 

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

Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida que entendem que ser de evitar as 

ratificações de despachos e diligenciar para que a propostas sejam votadas em tempo útil. 

----------PROPOSTA 329/19 - ISENÇÃO DE TAXAS - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO 

PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DA LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  DA BARC - 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DA BORRALHA, NO ÂMBITO DA 

REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO MUSICAL NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO, NOS DIAS 28 

E 29 DE JUNHO DE 2019. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou ratificar o despacho do Sr. 

Vereador João Clemente, datado de 25 de junho último, através do qual, dadas as 

circunstâncias excecionais e urgentes, isentou a BARC – Associação Recreativa e 

Cultural da Borralha, do pagamento de taxas da licença especial de ruído, no âmbito 
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da realização de espetáculo musical, a realizar na sede da Associação, em Borralha 

nos dias 28 e 29 de junho . ----------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida que entendem que ser de 

evitar as ratificações de despachos e diligenciar para que a propostas sejam votadas em 

tempo útil. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 330/19 - ISENÇÃO DE TAXAS - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO 

PEDIDO DA ASSOCIAÇÃO JUNTOS SOMOS ARTE DE ÁGUEDA PARA ISENÇÃO DE 

TAXAS DA LICENÇA DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO PARA VENDA DE 

ARTESANATO, NO EVENTO AGITÁGUEDA. ---------------------------------------------------------- 

--------De seguida, a Câmara deliberou ratificar o despacho do Sr. Vereador João 

Clemente, datado de 5 de julho corrente,  através do qual, dadas as circunstâncias 

excecionais e urgentes, isentou a Associação Juntos Somos Arte de Águeda do 

pagamento de 50% da licença de ocupação do espaço público para a venda de 

artesanato, no âmbito do evento “Agitágueda”, durante 11 dias. ---------------------------- 

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

Paulo Seara e António Duarte que entendem que ser de evitar as ratificações de 

despachos e diligenciar para que a propostas sejam votadas em tempo útil. ------------------ 

---------PROPOSTA 331/19 - ISENÇÃO DE TAXAS - PEDIDO  DA ASSOCIAÇÃO DOS 

AMIGOS DUAS RODAS COM MOTOR DE MACINHATA DO VOUGA DE ISENÇÃO DE 

TAXAS DA LICENÇA ESPECIAL RUÍDO, PARA REALIZAÇÃO DA 1ª EXPOSIÇÃO E 

CONCENTRAÇÃO DE MOTORIZADAS FAMEL, NOS DIAS 27 E 28 JULHO DE 2019. -- 

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

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

isentar a Associação dos Amigos Duas Rodas com Motor de Macinhata do Vouga do 

pagamento de taxas da licença especial de ruído, para a realização da 1ª Exposição e 

Concentração de Motorizadas “Famel”, a levar a efeito nos dias 27 e 28 de julho,  em 

Macinhata do Vouga. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 332/19 - ISENÇÃO DE TAXAS - PEDIDO DA ASSOCIAÇÃO PRÓ-

EMIGRANTE DE FERMENTELOS DE ISENÇÃO DE TAXAS DA LICENÇA ESPECIAL DE 

RUÍDO E LANÇAMENTO DE ARTEFACTOS PIROTÉCNICOS NOS DIAS 9, 10 E 11 DE 

AGOSTO, NO ÂMBITO DA FESTA DO EMIGRANTE ------------------------------------------------ 

 ----------Continuando os trabalhos, 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 Pró-Emigrante de Fermentelos do pagamento das taxas 

referentes à licença especial de ruído bem como da licença do lançamento de artefactos 
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pirotécnicos, para a realização da Festa do Emigrante, a levar a efeito nos dias 9, 10  e 11 

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

--------Continuando os trabalhos, 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 Pró-Emigrante de Fermentelos do pagamento das taxas 

referentes à licença especial de ruído bem como da licença do lançamento de artefactos 

pirotécnicos, para a realização da Festa do Emigrante, a levar a efeito nos dias 9, 10  e 11 

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

---------PROPOSTA 343/19 - APOIOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES PARTICIPANTES 

NA 16.ª EDIÇÃO DAS MARCHAS POPULARES DE ÁGUEDA E CO-ORGANIZADORA 

SOL NASCENTE – ASSOCIAÇÃO INFANTO-JUVENIL DE ÁGUEDA -------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir às entidades, 

referidas no quadro que se encontra anexo à presente Proposta, que se encontra 

arquivada na Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião, todas participantes 

na 16.ª edição das Marchas Populares de Águeda, que decorreu no passado dia 29 de 

junho, os valores referidos no mesmo, no montante de 6.785,00 €. ------------------------------- 

---------Mais foi deliberado, nos precisos termos da referida proposta, atribuir um apoio no 

valor de 500,00€ para a Sol Nascente Associação Infanto-Juvenil, no âmbito do papel que 

desempenhou como co-organizadora do evento e, em conformidade com a alínea j) do 

artigo 25.º da Lei 75/2013, de setembro, submeter a autorização prévia da Assembleia 

Municipal, o apoio atribuído à Junta de Freguesia de Fermentelos.------------------------------- 

---------PROPOSTA 345/19 - ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO  AO GRUPO DE 

DANÇAS E CANTARES DE VALE DOMINGOS, PELA ORGANIZAÇÃO DO FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE DANÇA DE ÁGUEDA ------------------------------------------------------------ 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em vista o 

disposto do artigo 37.º/F1 do Código Regulamentar, atribuir, nos precisos termos em que foi 

proposto,  um apoio financeiro, no valor de 5.000,00€, ao Grupo de Danças e Cantares de 

Vale Domingos pela organização do Festival Internacional de Dança de Águeda que terá 

lugar no próxima dia 01 de agosto. -------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 346/19 - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS REFERENTES ÀS 

REFEIÇÕES NO ÂMBITO DAS COMEMORAÇÕES DO FERIADO MUNICIPAL 2019 ---- 

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

em vista o disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, atribuir um apoio financeiro a cada uma das associações  a seguir indicadas, o 

apoio mencionado, no valor total de 756,00€, pelo fornecimento de refeições no âmbito das 

comemorações do Feriado Municipal: --------------------------------------------------------------------- 
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--------Águeda Andebol Clube – 279,00€; ----------------------------------------------------------- 

--------Associação Recreativa e Cultural da Borralha BARC – 238,50€; -------------------- 

--------Grupo de Cantares Populares de Bustelo -238,50€; ------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 333/19 - APROVAÇÃO DA MINUTA DO 1º CONTRATO ADICIONAL - 

EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO LARGO SENHORA DA SAÚDE, EM 

FERMENTELOS ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, nos termos do artigo 98.º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovar a minuta do 1º contrato adicional da empreitada de 

Requalificação do Largo Senhora da Saúde, Freguesia de Fermentelos, o qual foi 

presente e se encontra arquivado na Aplicação Informática, junto à Agenda desta 

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

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

Antero Almeida e Paulo Seara e a abstenção do Sr. Vereador António Duarte, 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 atos 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 334/19 - REVISÃO DE PREÇOS - APROVAÇÃO DO AUTO DE 

REVISÃO DE PREÇOS Nº 9 - DEFINITIVA (PARCIAL) - CONSTRUÇÃO DO DRIVING 

RANGE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou aprovar o Auto de Revisão de Preços n.º 9 – 

Definitiva (Parcial) da empreitada de Construção do Driving Range, o qual foi 

elaborado com base em índices definitivos e processado nos termos do artigo 16.º do 

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

Código dos Contratos Públicos, no montante de 1.247,46€ ao qual será adicionado o 

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

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

Vereadores Antero Almeida, António Duarte e Paulo Seara, tendo estes feito a 

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

---------"Uma vez não me parece desde o início que esta obra seja uma boa opção nem um 

bom investimento, pelo que proponho que seja equacionado o alargamento do parque da 
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cidade até à zona envolvente do Driving Range e do campo de ténis, voto contra a 

presente proposta, ficando contudo satisfeito que não tenha resultado até ao momento 

qualquer perda para o município.” --------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 335/19 - APROVAÇÃO DO AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS N.º 2 - 

PROVISÓRIA - REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS PARA RESIDÊNCIAS 

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

-------- A seguir, a Câmara deliberou aprovar o Auto de Revisão de Preços n.º 2 – 

Provisória referente à obra 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 492,88€, ao qual será adicionado o IVA. ------------------------------------------ 

---------Esta deliberação foi tomada por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador 

António Duarte e os votos contra dos Srs. Vereadores Antero Almeida e Paulo Seara, 

tendo estes 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 atos 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 336/19 - APROVAÇÃO DO AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS N.º4 

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

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

---------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou aprovar o Auto de Revisão de 

Preços n.º 4 - Provisória da empreitada de Requalificação Urbana – Praceta das Chãs, 

Rua Dr. Manuel Alegre e Rua 15 de Agosto, 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 272,82€, ao qual será adicionado o 

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

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

Vereadores Antero Almeida, António Duarte e Paulo Seara, tendo os Srs. Vereadores 

Antero Almeida e António Duarte 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 atos praticados pelo executivo municipal nos quais eu vote favoravelmente 
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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 337/19 - APROVAÇÃO DO MAPA DE TRABALHOS A MAIS, A MENOS 

E DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES N.º 2, BEM COMO DA PRORROGAÇÃO 

DO PRAZO - REQUALIFICAÇÃO URBANA - RUA JOSÉ GUSTAVO PIMENTA E RUA 

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

---------A seguir, foi presente o mapa de trabalhos a mais e de suprimento de erros e 

omissões n.º 2, elaborado nos termos dos artigos 370.º, 373.º, 378.º e 379.º do Código 

dos Contratos Públicos (CCP), referente à empreitada de Requalificação Urbana – 

Rua José Gustavo Pimenta e Rua Eng. José Bastos Xavier, sendo que os trabalhos a 

mais a preços contratuais são no valor de 3.452,00€, os trabalhos a mais a preços de 

acordo no valor de 13.146,50€, os trabalhos de suprimento de erros e omissões no 

valor de 2.533,50€, sendo que ficará a encargo do município o montante de 1.266,75€  

(correspondente a 50%), os trabalhos a menos no valor de 6.820,80€. ------------------- 

---------A todas estas importâncias será adicionado o IVA. ------------------------------------- 

-------- Depois de devidamente analisada toda a proposta, a Câmara deliberou aprovar 

os preços unitários dos trabalhos a mais a preço de acordo, dos trabalhos a mais a 

preço de contrato, dos trabalhos de suprimento de erros e omissões, dos trabalhos a 

menos, bem como da prorrogação do prazo por um período de 30 dias. ----------------- 

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

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

---------A seguir, foi presente o mapa de trabalhos a mais e de suprimento de erros e 

omissões n.º 2, elaborado nos termos dos artigos 370.º, 373.º, 378.º e 379.º do Código 

dos Contratos Públicos (CCP), referente à empreitada de Requalificação Urbana – 

Rua José Gustavo Pimenta e Rua Eng. José Bastos Xavier, sendo que os trabalhos a 

mais a preços contratuais são no valor de 3.452,00€, os trabalhos a mais a preços de 

acordo no valor de 13.146,50€, os trabalhos de suprimento de erros e omissões no 
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valor de 2.533,50€, sendo que ficará a encargo do município o montante de 1.266,75€  

(correspondente a 50%), os trabalhos a menos no valor de 6.820,80€. ------------------- 

---------A todas estas importâncias será adicionado o IVA. -------------------------------------------- 

-------- Depois de devidamente analisada toda a proposta, a Câmara deliberou aprovar 

os preços unitários dos trabalhos a mais a preço de acordo, dos trabalhos a mais a 

preço de contrato, dos trabalhos de suprimento de erros e omissões, dos trabalhos a 

menos, bem como da prorrogação do prazo por um período de 30 dias. ----------------- 

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

Vereadores Antero Almeida, António Duarte e Paulo Seara, 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 atos 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 344/19 - APROVAÇÃO DO MAPA DE TRABALHOS A MAIS, A MENOS 

E DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES N.º 3, BEM COMO DA PRORROGAÇÃO 

DO PRAZO - REQUALIFICAÇÃO URBANA A POENTE - RUA MARIA DE MELO CORGA, 

RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA COUTINHO, RUA FONTE DO OUTEIRO E RUA DR. 

EDUARDO CALDEIRA ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguiu-se, na Ordem do Dia o mapa de trabalhos a mais e de suprimento de 

erros e omissões n.º 3, elaborado nos termos dos artigos 370.º, 373.º, 378.º e 379.º do 

Código dos Contratos Públicos (CCP), referente à 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, sendo que os Trabalhos a mais a preços 

contratuais são no valor de  17.600,44€, os Trabalhos a mais a preços de acordo no 

valor de 17.914,36€, os Trabalhos de suprimento de erros e omissões a preços 

contratuais (encargo do município 100%) no valor de 1.929,00€, os Trabalhos de 

suprimento de erros e omissões a preços contratuais (encargo do município 50%) no 

valor de 10.436,00€, sendo que ficará a encargo do município o montante de 

5.218,00€ (correspondente a 50%) e os Trabalhos a menos no valor de 6.430,00€. – 

---------A todos estes valores será adicionado o IVA. -------------------------------------------- 

-------- Analisado o referido Auto, a Câmara deliberou aprovar os preços unitários dos 

trabalhos a mais a preço de acordo, dos trabalhos a mais a preço de contrato, dos 
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trabalhos de suprimento de erros e omissões, dos trabalhos a menos, bem como da 

prorrogação do prazo para a execução da obra, por um prazo de 30 dias. --------------------- 

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

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

Duarte, 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 atos 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 338/19 - LIBERACÃO DA CAUÇÃO - AUTO DE VISTORIA GERAL 

PARA EFEITOS DE LIBERACÃO DA CAUÇÃO - CONTROLO DE CHEIAS EM ÁGUEDA - 

INTERVENÇÕES NAS SECÇÕES DE VAZÃO DA PONTE DO CAMPO, DA PONTE DE 

ÓIS DA RIBEIRA E DO CANAL SECUNDÁRIO DO RIO ÁGUEDA BY-PASS EM ÁGUEDA 

- PONTE DO CAMPO E PONTE DE ÓIS DA RIBEIRA ----------------------------------------------- 

--------Tendo-se vistoriado a totalidade da obra de Controlo de Cheias em Águeda – 

Intervenções nas Secções de Vazão da Ponte do Campo, da Ponte de Óis da Ribeira 

e do Canal Secundário do Rio Águeda “ByPass” em Águeda – Ponte do Campo e 

Ponte de Óis da Ribeira, 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 75% da da caução, nos termos da alínea 

a) do n.º 5 do artigo 295.º do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto e da 

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

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

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

----------PROPOSTA 339/19 - ABERTURA DO PROCEDIMENTO CONCURSAL DA 

EMPREITADA DO PARQUE VERDE NA VÁRZEA ---------------------------------------------------- 

--------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 Concurso da Empreitada de “ Parque Verde na 

Várzea” . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

---------PROPOSTA 355/19 - AUTORIZAÇÃO PARA BALANÇOS DE CONSTRUÇÃO 

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

--------Foi deliberado, por unanimidade, retirar esta proposta. --------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 347/19 - ACEITAÇÃO DAS CANDIDATURAS E ATRIBUIÇÃO DE 

APOIOS APRESENTADOS FORA DE PRAZO PELAS JUNTAS / UNIÕES DE  

FREGUESIA NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS ----------------- 

------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou aceitar as candidaturas da 

Junta de Freguesia / União de Freguesias mencionadas no proposta que foi presente, 

apresentadas fora de prazo, no âmbito da organização de eventos culturais e, 

consequentemente, atribuir os seguintes apoios financeiros. --------------------------------------- 

--------União Freguesias Trofa, Segadães e Lamas do Vouga – 3.600,00€; --------------- 

--------União de Freguesias Recardães e Espinhel – 3.600,00€; ----------------------------- 

--------União de Freguesias Barrô e Aguada de Baixo – 3.600,00€; ------------------------- 

--------Junta de Freguesia de Valongo do Vouga – 3.600,00€; -------------------------------- 

--------Junta de Freguesia de Aguada de Cima – 3.600,00€; ---------------------------------- 
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--------Junta de Freguesia de Fermentelos – 3.600,00€; ---------------------------------------- 

--------Junta de Freguesia de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão – 

3.600,00€; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Junta de Freguesia Macinhata do Vouga - 2.214,00 €; --------------------------------- 

--------União de Freguesias Préstimo e Macieira de Alcôba - 3.600,00 €; ------------------ 

--------União de Freguesias Travassô e Óis da Ribeira - 1.711,05 €; ------------------------ 

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

75/2013, de 12 de setembro, submeter esta deliberação à autorização prévia da 

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

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

António Duarte e Paulo Seara, que esclareceram que votavam contra em virtude de ser o 

terceiro ano consecutivo que vem fora de prazo e que o Sr. Presidente havia dito no ano 

transato que era a última vez. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Sobre o declarado pelos Srs. Vereadores o Sr. Presidente esclareceu que nem todas 

vieram fora de prazo, mas que para as restantes veio fora de prazo uma vez que o Código 

Regulamentar ainda prevê essa possibilidade. ---------------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 357/19 - APROVAÇÃO DE COORDENADOR TÉCNICO DO 

PROGRAMA DE CONTRATOS LOCAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4ª GERAÇÃO 

(CLDS 4G) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, no âmbito do disposto nas 

alíneas r), u) e aaa), do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aceitar para  

Coordenador Técnico do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social 4ª 

Geração (CLDS 4G) a técnica Sandra Cristina Santos Correia, cuja proposta foi 

apresentada pela Entidade Coordenadora Local da Parceria, “Os Pioneiros”, em 

cumprimento ao artigo 13º do respetivo Programa, uma vez, que consideram que a reúne 

todos os requisitos exigidos para este cargo, conforme comprovam pelo seu Curriculum 

Vitae que acompanha a referida proposta.---------------------------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 341/19 - APROVAÇÃO DAS DOAÇÕES EFETUADAS POR 

MUNÍCIPES, À BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE ------------------------------------- 

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

doações efetuadas por munícipes nos meses de abril e maio, à Biblioteca Municipal 

Manuel Alegre, as quais se encontram mencionadas na relação anexo à proposta que foi 

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

reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------PROPOSTA 342/19 - CONTRATO DE COMODATO PARA INSTALAÇÃO DE 

POSTO TERRITORIAL DA G.N.R. EM ARRANCADA DO VOUGA ------------------------- 

--------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, nos termos do 

disposto na alínea g) do nº 1 do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, celebrar 

novo contrato de comodato, com vista à instalação e funcionamento do Posto 

Territorial de Arrancada do Vouga daquela no prédio urbano sito na Rua António 

Pereira Vidal Xavier, n.º 1585, em Arrancada do Vouga, na Freguesia de Valongo do 

Vouga, nos precisos termos da Minuta que foi presente e aprovada.----------------------- 

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

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

-------- APOIOS FINANCEIROS ----------------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 352/19 - 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 este assunto. -------------------------------- 

---------Tendo em vista o teor da proposta que foi presente e tendo em conta o previsto 

no n.º 1 do artigo 14.º do Regulamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão, 

a Câmara deliberou aceitar a justificação apresentada pela empresa Edera Services, 

Lda., proprietária do lote 03 do Parque Empresarial do Casarão – Águeda para o não 

cumprimento do prazo para início de construção e autorizar a prorrogação do prazo 

para início da construção naquele lote até 25 de setembro de 2019 e do prazo para 

obtenção de autorização de utilização até 25 de setembro de 2020. ----------------------- 

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

Vereadores Antero Almeida, Paulo Seara e António Duarte, tendo do Srs. Vereadores 

António Duarte e Antero Almeida apresentado 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 atos 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 349/19 - LOTE 04A DO PEC - ÁGUEDA - PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO PARA OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ------------------------- 

--------Tendo em conta o exposto na proposta que foi presente e o previsto no n.º 1 do 

artigo 14.º do Regulamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão, a Câmara 

deliberou aceitar a justificação apresentada pela empresa Somnium, Lda., proprietária 
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do lote 04A (união dos lotes 4 e 5) do Parque Empresarial do Casarão – Águeda, para 

o não cumprimento do prazo para obtenção da autorização de utilização da construção 

levada a efeito no respetivo lote, bem como a prorrogação do mesmo até setembro de 

2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Antero Almeida, Paulo Seara e António Duarte, tendo os Srs. Vereadores 

António Duarte e 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 atos 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 350/19 - LOTE 01 DO PEC - ÁGUEDA - PRORROGAÇÃO DOS 

PRAZOS PARA INICIO DE CONSTRUÇÃO E OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE 

UTILIZAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Perante o exposto na proposta que foi presente e tendo em conta o previsto no 

artigo 4.º e no n.º 1 do artigo 14.º do Regulamento Municipal do Parque Empresarial 

do Casarão, a Câmara deliberou aceitar a justificação apresentada pela empresa 

Soveículos de Luís Florindo, Unipessoal, Lda. para o não cumprimento do prazos 

previstos no Regulamento Municipal do PEC - Águeda e na prorrogação já concedida, 

bem como sobre a prorrogação dos respetivos prazos de início de construção até 

outubro de 2019 e de obtenção da autorização de utilização até outubro de 2020 no 

lote n.º 1 do Parque Empresarial do Casarão. ---------------------------------------------------- 

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

Vereadores Antero Almeida, Paulo Seara e António Duarte, tendo os Srs. Vereadores 

António Duarte e 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."----------------------------------- 

---------PROPOSTA 351/19 - LOTE 33 DO PEC - ÁGUEDA - REVERSÃO E 

AUDIÊNCIA PRÉVIA ------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------Face às dúvidas suscitadas sobre a data da notificação, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, retirar esta proposta. ------------------------------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 353/19 - LOTE 13N DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO - 

ÁGUEDA: PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

UTILIZAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------A requerimento da empresa Solintellysys, Lda, proprietária do lote 13N do 

Parque Empresarial do Casarão – Águeda, a Câmara deliberou aceitar a justificação 

apresentada para o não cumprimento do prazo para a obtenção da autorização de 

utilização daquele espaço e, consequentemente prorrogar aquele até 28 de setembro 

de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Antero Almeida, Paulo Seara e António Duarte, tendo os Srs. Vereadores 

António Duarte e 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 atos 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 354/19 - LOTE 6 DO PEC - ÁGUEDA - PRORROGAÇÃO DOS 

PRAZOS PARA INICIO DE CONSTRUÇÃO E OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE 

UTILIZAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Considerando o exposto na proposta que foi presente e tendo em conta o 

previsto no artigo 4.º e no n.º 1 do artigo 14.º do Regulamento Municipal do Águeda, a 

Câmara deliberou aceitar a justificação apresentada para o não cumprimento, no lote 

n.º 6, os prazos previstos no Regulamento Municipal do Parque Empresarial de 

Águeda e prorrogação já concedida, bem como aprovar a proposta de prorrogação do 

prazo de início de construção até setembro de 2019 e do prazo para obtenção da 

autorização de utilização até setembro de 2020, conforme foi requerido por Cláudio 

Aristides Ferreira Barbosa, proprietário do mesmo.---------------------------------------------- 

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

Vereadores Antero Almeida, Paulo Seara e António Duarte, tendo os Srs. Vereadores 

António Duarte e Antero Almeida, apresentado 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 
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solidária criminal e civil de todos os atos 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 356/19 - ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N. 1/2011 - 

LOTEAMENTO MUNICIPAL PARA O PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO ------- 

---------Face ao exposto na proposta que foi presente e considerando que, em 

conformidade com o estabelecido na alínea a) do n.º 1 do artigo 7.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, e as retificações introduzidas pela Retificação n.º 46-A/2014, de 10 de 

novembro, esta operação está isenta de controlo prévio e, de acordo com o disposto 

no n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei supracitado, não carece de submissão a 

discussão pública aí referida, a Câmara deliberou aprovar a presente alteração de 

Loteamento Municipal para o Parque Empresarial do Casarão e subsequente emissão 

da Alteração ao Alvará de Loteamento com Obras de Urbanização n.º 1/2011, nos 

termos da minuta que foi presente. ------------------------------------------------------------------ 

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

Vereadores Antero Almeida, António Duarte e Paulo Seara, tendo os Srs. Vereadores 

Antero Almeida e António Duarte 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 atos 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."--------------------------------------------------- 

-------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, SÍLVIA 

LARANJEIRA MARTINS, técnica superior redigi e subscrevo juntamente com o Sr. 

Presidente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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