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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 19/21 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 2 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

---------Aos dois dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e um, 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, MARLENE DOMINGUES GAIO, VASCO MIGUEL RODRIGUES OLIVEIRA, 

DANIELA ALEXANDRA PEREIRA HERCULANO, LUÍS HERCULANO HENRIQUES 

PINHO e ANTERO RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA. -------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

--------Dando inicio a este ponto da Ordem do Dia, interveio o Sr. Presidente que 

principiou por saudar todos os presentes manifestando o seu desejo de que se possa 

estabelecer um bom relacionamento entre todos os membros do Executivo, que 

permita o desenvolvimento de um trabalho interventivo, empenhado e profícuo, que 

contribua para o sucesso deste Mandato . --------------------------------------------------------- 

-------Acrescentou o Sr. Presidente que conta com a colaboração e boa vontade de 

todos para fomentar a prosperidade do concelho e do bem estar dos nossos 

concidadãos, afirmando que acredita que, embora com ideias diferentes, todos 

defendem o objetivo comum de melhorar as condições de vida dos Aguedenses . ---- 

-------O Sr. Vereador Edson Santos, que interveio a seguir, saudou, também, os 

presentes e disse que os quatro anos do mandato passam rápido, que é preciso a 

contribuição e disponibilidade de todos para que se possa concretizar com êxito a 

tarefa que os eleitores lhes confiou. ----------------------------------------------------------------- 

-------Continuando este ponto da Ordem do Dia, interveio a Sr.ª Vereadora Marlene 

Gaio que reiterou o que já foi dito, e manifestou a sua disposição de tudo fazer, no 

desempenho das funções que os eleitores lhe confiaram, para ajudar a construir um 

concelho onde todos sintam que é bom trabalhar e viver. ------------------------------------- 

--------Prosseguindo os trabalhos, interveio o Sr. Vereador Vasco Oliveira que 

principiou, também, por saudar os presentes e reiterar a necessidade de um bom 

relacionamento entre todos e de todo o empenho para a concretização das aspirações 

dos munícipes, afirmando que este Executivo tem todas as condições para fazer um 
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bom trabalho e que, para isso, podem contar com toda a sua disponibilidade porque, 

também ele, vai contar com a de todos os outros elementos do executivo para atingir 

esse fim. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Vereador Luís Pinho, que usou da palavra a seguir, parabenizou o Sr. 

Presidente pela vitória eleitoral e desejou-lhe o maior êxito para o presente mandato, 

para bem do concelho e das suas gentes. Acrescentou este Sr. Vereador que gostou 

de ouvir as palavras do Sr. Presidente a apelar a um bom relacionamento e à 

colaboração entre todos para levar a bom termo a concretização dos projetos que 

permitam a melhoria das condições de vida dos aguedenses, afirmando que é essa, 

também, a sua vontade, que está no Executivo para defender e votar sempre a favor 

dos interesses do Concelho, com a força e a responsabilidade que os eleitores lhe 

conferiram no dia das eleições. ----------------------------------------------------------------------- 

-------De seguida, interveio a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano que fez a intervenção 

que se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------“Na sequência das eleições do dia 26 de setembro e do dia 10 de outubro, 

enquanto vereadora eleita pela lista do Partido Socialista e enquanto cidadã, gostaria 

de tecer algumas considerações que pretendia que ficassem transcritas em ata para 

memória futura. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------1º Agradeço a todos os eleitores que cumpriram com o seu dever cívico de votar 

e dessa forma contribuíram para a escolha dos representantes do povo para os 

próximos quatro anos, nas várias autarquias locais. -------------------------------------------- 

-------A abstenção, votos nulos e de protesto somados atingem uma percentagem de 

cerca de 52% dos eleitores. Isto merece da nossa parte, enquanto responsáveis 

políticos, de uma reflexão e definição de uma estratégia de atuação no sentido de 

aumentar a cultura democrática da nossa população, com enfoque nas camadas mais 

jovens. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------2º Agradeço o serviço cívico de todos os cidadãos que asseguraram o 

funcionamento das mesas de voto e que contribuíram para que tudo corresse da 

melhor forma. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------3º Agradeço a todos os candidatos que integraram as listas das várias forças 

políticas neste ato eleitoral. São pessoas válidas, com ideias, muitas delas nunca 

tinham integrado qualquer projeto político partidário e que se mostraram disponíveis 

para servir a causa pública. E não nos podemos esquecer que quem aceita este 

desafio, aceita expor-se socialmente e a submeter-se a um sufrágio democrático, onde 

no final existem sempre os vencedores e os vencidos e uma certeza de que 

continuaremos a viver na nossa terra e a construir comunidade. ---------------------------- 
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--------4º Quero louvar o número de mulheres que integraram as listas e que 

ultrapassaram em larga escala as orientações da paridade. E neste sentido, quero 

destacar todas as mulheres que aceitaram encabeçar listas, pois elas são uma 

esperança renovada para uma mudança de mentalidades e para o exercício de cargos 

políticos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------5º Quero felicitar todos os autarcas eleitos e em muito especial o Sr. Presidente 

da Câmara e os Senhores Vereadores aqui presentes, a quem desejo os maiores 

sucessos e faço votos que honrem o voto de confiança que foi dado pelo povo.-------- 

-------Da minha parte podem contar, sempre, com uma atitude colaborativa na defesa 

dos superiores interesses de Águeda e dos seus munícipes”. ------------------------------- 

-------A concluir este ponto da Ordem do Dia usou da palavra o Sr. Vereador Antero 

Almeida que principiou por saudar todo o Executivo e parabenizar os quatro elementos 

eleitos pela lista que obteve o maior número de votos, referindo que isso acarreta, 

também, uma maior responsabilidade. ------------------------------------------------------------- 

-------Acrescentou o Sr. Vereador Antero Almeida que espera, neste mandato, um bom 

relacionamento e um espírito colaborante entre todos os membros do Executivo,  

sendo seu entendimento, afirmou este Sr. Vereador, que deve ser o Sr. Presidente a 

estabelecer essas pontes, porque é quem tem condições para isso, e sugere que se 

aproveite este mandato para realizar um bom trabalho que engrandeça o concelho. -- 

-------Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Antero Almeida manifestou o seu 

agradecimento aos elementos do executivo anterior que terminaram funções, a Dr.ª 

Elsa Corga, pela sua simpatia e disponibilidade, o Sr. João Clemente pela relação 

institucional e pessoal e os Srs. Paulo Seara e Dr. António Duarte pelo 

companheirismo, realçando que foi prestigiante pertencer àquele Executivo. ------------ 

-------A seguir, o Sr. Vereador Antero Almeida deu as boas vindas aos Srs. Vereadores 

Marlene Gaio e Vasco Oliveira, manifestando o seu desejo de que haja a maior 

colaboração entre todos, tendo sugerido a criação de algumas condições que 

contribuam para promover um bom relacionamento e o melhoramento das condições 

de trabalho, nomeadamente a disponibilização de um gabinete para os Vereadores 

sem pelouros, porque, segundo afirmou, foram eleitos para um bem comum em que o 

sucesso de uns é o sucesso dos outros. ----------------------------------------------------------- 

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

da Ordem do Dia, encontrando-se todos os documentos de suporte infra referidos, 

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

--------ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS ----------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 482/21 - COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA 

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS CARVOEIRO – VOUGA ------------------------------------ 
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-------Analisada a proposta que foi presente e que se encontra arquivada na Aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião, a Câmara deliberou, de acordo com o 

disposto na alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro e nos termos do artigo 10.º dos Estatutos da Associação de Municípios do 

Carvoeiro-Vouga, designar os Srs. Vereadores Edson Carlos Viegas Santos e Vasco 

Miguel Rodrigues Oliveira, para efeitos de constituição da respetiva Assembleia 

Intermunicipal.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Esta deliberação foi tomada por maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores 

Daniela Herculano e Luís Pinho. --------------------------------------------------------------------- 

--------DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 483/21 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA CÂMARA NO SR. 

PRESIDENTE --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo das disposições 

conjugadas do n.º 1 do artigo 34.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 

dos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, delegar no Senhor 

Presidente, com a faculdade de subdelegação nos respetivos Vereadores e/ou 

dirigentes, nos termos do artigo 36.º e 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, as seguintes competências:-------------------------------------------------------------- 

--------A) No âmbito da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do 

Associativismo Autárquico, retificada pelas Declarações de Retificação n.º 46- 

C/2013, de 1/11, e n.º 50-A/2013, de 11/11, e alterada pelas Leis n.º 25/2015, de 

30/03, n.º 69/2015, de 16/07, n.º 7- A/2016, de 30/03, n.º 42/2016, de 28/12, n.º 

50/2018, de 16/08, e n.º 66/2020, de 01/11: ------------------------------------------------------ 

--------1. Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas 

alterações, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º; ----------------------------------- 

--------2. Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a 

adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços, cuja autorização de 

despesa lhe caiba, nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º; ------------------------- 

-------3. Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG, nos 

termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º; -------------------------------------------------------- 

-------4. Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia 

municipal, bens imóveis de valor superior ao referido na alínea anterior, desde que a 

alienação decorra da execução das opções do plano e a respetiva deliberação tenha 

sido aprovada por maioria de dois terços dos membros da assembleia municipal em 

efetividade de funções, nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 33.º; ------------------- 
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-------5. Discutir e preparar com os departamentos governamentais e com as juntas de 

freguesia contratos de delegação de competências e acordos de execução, nos 

termos previstos na presente lei, nos termos da alínea l) do n.º 1 do artigo 33.º; ------- 

-------6. Assegurar a integração da perspetiva de género em todos os domínios de 

ação do município, designadamente através da adoção de planos municipais para a 

igualdade, nos termos da alínea q) do n.º 1 do artigo 33.º; ----------------------------------- 

-------7. Colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria 

com entidades da administração central, nos termos da alínea r) do n.º 1 do artigo 

33.º; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------8. Assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o 

levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do 

património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a 

construção de monumentos de interesse municipal, nos termos da alínea t) do n.º 1 do 

artigo 33.º;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------9. Participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de 

vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração central 

e com instituições particulares de solidariedade social, nas condições constantes de 

regulamento municipal, nos termos da alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º; ------------------- 

-------10. Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação 

de construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança 

das pessoas, nos termos da alínea w) do n.º 1 do artigo 33.º; ------------------------------- 

-------11. Emitir licenças, registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, 

nos casos legalmente previstos, nos termos da alínea x) do n.º 1 do artigo 33.º; ------- 

-------12. Exercer o controlo prévio, designadamente nos domínios da construção, 

reconstrução, conservação ou demolição de edifícios, assim como relativamente aos 

estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos, nos termos da alínea 

y) do n.º 1 do artigo 33.º; -------------------------------------------------------------------------------- 

-------13. Executar as obras, por administração direta ou empreitada, nos termos da 

alínea bb) do n.º 1 do artigo 33.º; --------------------------------------------------------------------- 

-------14. Alienar bens móveis, nos termos da alínea cc) do n.º 1 do artigo 33.º; --------- 

-------15. Proceder à aquisição e locação de bens e serviços, nos termos da alínea dd) 

do n.º 1 do artigo 33.º; ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------16. Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de 

circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos 

integrados no património do município ou colocados, por lei, sob administração 

municipal, nos termos da alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º; ----------------------------------- 

19/21,1 2021-10-28



 

 6 

-------17. Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de 

eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal, nos termos 

da alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º; ------------------------------------------------------------------ 

-------18. Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares, nos termos da alínea 

qq) do n.º 1 do artigo 33.º; ------------------------------------------------------------------------------ 

--------19. Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatideos, nos termos 

da alínea ii) do n.º 1 do artigo 33.º; ------------------------------------------------------------------- 

--------20. Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos, 

nos termos da alínea jj) do n.º 1 do artigo 33.º;---------------------------------------------------- 

-------21. Declarar prescritos a favor do município, após publicação de avisos, os 

jazigos, mausoléus ou outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos 

cemitérios propriedade municipal, quando não sejam conhecidos os seus proprietários 

ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se mantém 

desinteresse na sua conservação e manutenção, de forma inequívoca e duradoura, 

nos termos da alínea kk) do n.º 1 do artigo 33.º; ------------------------------------------------- 

 -------22. Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central, nos 

termos da alínea ll) do n.º 1 do artigo 33.º; --------------------------------------------------------- 

--------23. Designar os representantes do município nos conselhos locais, nos termos 

da alínea mm) do n.º 1 do artigo 33.º; --------------------------------------------------------------- 

--------24. Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central, nos 

termos da alínea nn) do n.º 1 do artigo 33.º; ------------------------------------------------------ 

--------25. Nomear e exonerar o conselho de administração dos serviços 

municipalizados, nos termos da alínea pp) do n.º 1 do artigo 33.º; -------------------------- 

--------26. Administrar o domínio público municipal, nos termos da alínea qq) do n.º 1 

do artigo 33.º; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------27. Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais 

lugares públicos, nos termos da alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º; --------------------------- 

-------28. Estabelecer a denominação das ruas e praças das localidades e das 

povoações, após parecer da correspondente junta de freguesia, nos termos da alínea 

ss) do n.º 1 do artigo 33.º; ------------------------------------------------------------------------------ 

------29. Estabelecer as regras de numeração dos edifícios, nos termos da alínea X) do 

n.º 1 do artigo 33.º; --------------------------------------------------------------------------------------- 

------30. Deliberar sobre a administração dos recursos hídricos que integram o domínio 

público do município, nos termos da alínea uu) do n.º 1 do artigo 33.º;--------------------- 

-------31. Enviar ao Tribunal de Contas as contas do município, nos termos da alínea 

ww) do n.º 1 do artigo 33.º; ----------------------------------------------------------------------------- 
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-------32. Deliberar, no prazo máximo de 30 dias, sobre os recursos hierárquicos 

impróprios das deliberações do conselho de administração dos serviços 

municipalizados, nos termos da alínea xx) do n.º 1 do artigo 33.º; -------------------------- 

-------33. Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição, nos termos da alínea 

yy) do n.º 1 do artigo 33.º; ------------------------------------------------------------------------------ 

-------34. Promover a publicação de documentos e registos, anais ou de qualquer outra 

natureza, que salvaguardem e perpetuem a história do município, nos termos da 

alínea zz) do n.º 1 do artigo 33.º; --------------------------------------------------------------------- 

-------35. Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do 

Estado, nos termos da alínea bbb) do n.º 1 do artigo 33.º; ------------------------------------ 

-------36. Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da assembleia 

municipal, nos termos da alínea b) do artigo 39.º; ----------------------------------------------- 

-------37. Proceder à marcação e justificação das faltas dos seus membros, nos termos 

da alínea c) do artigo 39.º. ------------------------------------------------------------------------------ 

--------B) Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de junho, em conjugação com a alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-

Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e com o n.º 3 do ar1go 109.º do Código dos 

Contratos Públicos, autorizar a realização de despesa até ao limite de € 748.196,85 

(setecentos e quarenta e oito mil cento e noventa e seis euros e oitenta e cinco 

cêntimos) abrangendo esta delegação as demais competências que o Código dos 

Contratos Públicos referencia à entidade competente para a decisão de contratar. ---- 

--------C) No âmbito do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que estabelece 

o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), na sua redação atual:-

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

--------1. Conceder as licenças administrativas previstas no n.º 2 do artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, por força do artigo 5.º, n.º 1 do mesmo diploma; ---- 

-------2. Decidir pedidos de informação prévia, regulados nos artigos 14.º e seguintes 

do Decreto-Lei n.º 555/99, por força do disposto na alínea y) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013; ---------------------------------------------------------------------------- 

-------3. Determinar, precedendo de vistoria, a execução de obras de correção ou de 

demolição total ou parcial de construções que ameacem ruína ou ofereçam perigo 

para a saúde pública e para a segurança das pessoas, a tomada de posse 

administrativa de imóveis e o despejo administrativo, de acordo com os n.ºs 2 e 3 do 

artigo 89.º, os artigos 90.º e 91.º do RJUE e por força do disposto na alínea w) do n.º 1 

do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; ------------------------------------------------------ 

--------4. Determinar a instrução dos processos de contraordenação, para designar o 

instrutor e aplicar as coimas, nos termos do n.º 10 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 
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555/99, por força do disposto na alínea n) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------5. Autorizar o pagamento fracionado das taxas referidas nos n.ºs 2 a 4 do artigo 

116.º do Decreto-Lei n.º 555/99, por força do artigo 117.º, n.º 2 do mesmo diploma.--- 

--------D) No âmbito do Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que 

estabelece o regime geral da gestão de resíduos, o regime jurídico da deposição 

de resíduos em aterro e revoga o regime da gestão de fluxos específicos de 

resíduos, retificado pela Retificação n.º 3/2021, de 21/01 e alterado pela Lei n.º 

52/2021, de 10/08: --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------1. Assegurar a gestão dos resíduos urbanos, nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º102-D/2020, por força do disposto na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013; ------------------------------------------------------------------------ 

-------2. Promover a fiscalização, instaurar e instruir processos de contra-ordenação, 

nos termos da alínea f) do artigo 116.º e do artigo 118.º do Decreto-Lei n.º 102-

D/2020, por força da alínea n) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013.-----

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

--------E) No âmbito do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, que aprova o 

Regulamento Geral do Ruído e revoga o regime legal da poluição sonora, 

retificado pela Retificação n.º 18/2007, de 14/03 e alterado pelo Decreto-Lei n.º 

278/2007, de 01/08: ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------1. Conceder licenças especiais de ruído conforme o artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 

9/2007, por força da alínea m) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; - 

--------2. Proceder ao processamento das contraordenações e à aplicação das 

respetivas coimas e sanções acessórias em matéria de atividades ruidosas 

temporárias e de ruído de vizinhança, nos termos do n.º 2 do artigo 30.º do Decreto-

Lei n.º 9/2007, por força da alínea n) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------F) No âmbito do Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de dezembro, que estabelece 

o regime jurídico da remoção, transporte, inumação, exumação, trasladação e 

cremação de cadáveres, bem como de alguns desses atos relativos a ossadas, 

cinzas, fetos mortos e peças anatómicas, e ainda da mudança de localização de 

um cemitério, alterado pelo Decreto-Lei n.º 5/2000, de 29/01; pelo Decreto-Lei n.º 

138/2000, de 13/07; pela Lei n.º 30/2006, de 11/07; pelo Decreto-Lei n.º 109/2010, 

de 14/10; e pela Lei n.º 14/2016, de 09/06, e da Parte C5 do Código Regulamentar 

do Município de Águeda: ----------------------------------------------------------------------------- 
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--------1. Decidir sobre concessão de licença para obras, inumações, exumações, 

trasladações, nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 411/98, por força da alínea 

m) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; -------------------------------------- 

--------2. Proceder à concessão de terrenos, decidir sobre a sua transmissão, 

averbamentos e declaração de prescrição, nos termos das alíneas ee) e kk) do n.º 1 

do artigo 33.º e da alínea p) do n.º 2 do artigo 35.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 

75/2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------G) No âmbito da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, alterada pela Lei n.º 23/2000, 

de 23/08; e pelo Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1/04; e da parte C3 do Código 

Regulamentar do Município de Águeda: -------------------------------------------------------- 

--------1. Conceder licenças e decidir a sua revogação nos casos previstos na Lei e no 

Código Regulamentar, nos termos do artigo 2.º, n.º 2, da Lei n.º 97/88, por força da 

alínea m) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; ----------------------------- 

--------2. Ordenar a remoção de suportes publicitários conforme legal e 

regulamentarmente previsto, nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 97/88, por 

força da alínea qq) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013; -------------------------------- 

--------3. Aplicar as coimas previstas no artigo 10.º da Lei n.º 97/88, por força da alínea 

n) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. --------------------------------------- 

-------H) No âmbito do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, que estrutura o 

Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, na sua redação atual: ------------ 

-------1. Notificar as entidades responsáveis e proprietários ou detentores para que 

providenciem à gestão de combustíveis, de acordo com o n.º 4 do artigo 15.º do 

Decreto-Lei n.º 124/2006, por força da alínea t) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea h) do 

n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; ----------------------------------------------- 

-------2. Determinar e promover a realização de trabalhos com faculdade de, 

posteriormente, se ressarcir nos termos dos n.ºs 5, 12 e 13 do artigo 15.º do Decreto-

Lei n.º 124/2006, por força da alínea t) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea h) do n.º 2 do 

artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; ---------------------------------------------------------- 

-------3. Determinar a notificação dos proprietários ou das entidades responsáveis para 

a realização de trabalhos em prazo adequado, de acordo com o n.º 3 do artigo 21.º do 

Decreto-Lei n.º 124/2006, por força da alínea t) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea h) do 

n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; ----------------------------------------------- 

-------4. Determinar a execução dos trabalhos devidos, notificando, posteriormente, as 

entidades faltosas, para pagamento dos custos correspondentes, e, caso não o façam, 

promover a execução fiscal, conforme os n.ºs 4, 5 e 6 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 

124/2006, por força da alínea t) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea g) e h) do n.º 2 do 

artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; ---------------------------------------------------------- 
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--------5. Substituir-se aos responsáveis, com faculdade de ressarcimento, procedendo 

à sinalização das zonas críticas, de acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do 

Decreto-Lei n.º 124/2006, por força da alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------6. Licenciar a realização de queimadas conforme o n.º 2 do artigo 27.º e autorizar 

a utilização de fogos de artificio e outros artefactos pirotécnicos, de acordo com o n.º 2 

do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, por força da alínea m) do n.º 2 do artigo 

35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; ------------------------------------------------------------------ 

-------7. Fiscalizar o cumprimento, instaurar e instruir processos de contraordenação, 

em conformidade com os artigos 37.º, 37.º- A e 40.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, por 

força da alínea n) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; ------------------ 

------8. Nomear o responsável pelo Gabinete Técnico Florestal, para apoio da 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta, de acordo com o n.º 4 do artigo 3.º- D do 

Decreto-Lei n.º 124/2006, por força da alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------I) E no âmbito de outras competências diversas: ----------------------------------- 

-------1. Assinar todas as autorizações que forem processadas no corrente mandado, 

relativas a vencimentos de todo o pessoal, do quadro ou em qualquer outra situação, 

subsídios de férias e de natal, abono de família e prestações complementares, 

subsídios para transportes e ajudas de custo, subsídios mensais do Presidente da 

Câmara e Vereadores em regime de permanência, senhas de presença dos eleitos de 

todos os órgãos do Município, processamento de vencimentos e outras remunerações, 

despesas com formação e gestão das respetivas verbas, por força da alínea a) do n.º 

2 do artigo 27.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20/06, da alínea g) do n.º 1 e do n.º 2 

do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, e do ponto 12.2.6 do Decreto-Lei n.º 54-

A/99 de 22 de Fevereiro; ------------------------------------------------------------------------------- 

--------2. Autorizar arrendamentos e pagamentos a diversas entidades por conta de 

operações de tesouraria, por força da alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea h) do 

n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; ----------------------------------------------- 

-------3. Subscrever recibos relativos a quaisquer transferências para o Município por 

força da alínea a) do n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013;------------------- 

-------4. Autorizar a reconstituição de fundos permanentes, por força dos pontos 

2.9.10.1.11 e 2.3.4.3 do Decreto-Lei 54-A/99, de 22 de Fevereiro; ------------------------- 

-------5. Conceder autorizações para amortizações de empréstimos, por força da alínea 

h) do n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; --------------------------------------- 

------6. Aumentar temporariamente os fundos disponíveis, nos termos previstos no 

artigo 4.º, alínea c), da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro; ----------------------------------- 
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-------7. Dirigir e instruir todos os procedimentos administrativos cuja decisão final caiba 

à Câmara Municipal, em conformidade com o previsto no n.º 2 do artigo 55.º do CPA; 

-------8. Autorizar a satisfação de despesas de carácter urgente e inadiável, que não 

possam aguardar pela reunião de Câmara, e que ficarão sujeitas a ratificação na 

reunião subsequente, nos termos e para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 35.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013 e do n.º 1 e 3 do artigo 164.º do CPA. -------------------------- 

-------VEREADORES EM REGIME DE TEMPO INTEIRO ------------------------------------- 

--------PROPOSTA 484/21 - FIXAÇÃO DO SEU NÚMERO, NOS TERMOS DO N.º 2 

DO ARTIGO 58.º DA LEI 169/99 --------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a existência de mais 

um Vereador em regime de permanência, perfazendo um total de três, nos termos do 

disposto no n.º 2 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de dezembro, na sua redação 

atual, tendo em conta que em mandatos anteriores já se verificava a existência de 

número de Vereadores em regime de permanência em número superior ao previsto na 

alínea c) do n.º 1 do referido artigo 58.º, por se entender que as autarquias locais têm 

tido um conjunto de atribuições e responsabilidades cada vez maior e mais complexo, 

o qual impõe o recurso a mecanismos de agilização procedimental que assegurem 

mais celeridade e qualidade na gestão e uma maior capacidade de resposta aos 

munícipes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------REUNIÕES DA CÂMARA ----------------------------------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 485/21 - HORÁRIO E PERIODICIDADE DAS REUNIÕES DO 

EXECUTIVO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Analisada a proposta que foi presente e tendo em vista o disposto nos n.ºs 1 e 2 

do artigo 40.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, relativamente à suas reuniões ordinárias, o seguinte: ------------------ 

-------Serão realizadas duas por mês, nas 1.ª e 3.ª quintas-feiras, com início às 

14h30m; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Sempre que um desses dias coincida com um feriado, ou os serviços municipais 

estejam encerrados, a reunião realizar-se-á na quinta-feira seguinte, com início à 

mesma hora; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------As reuniões realizar-se-ão, habitualmente, na Sala Polivalente da Biblioteca 

Municipal Manuel Alegre; ------------------------------------------------------------------------------- 

-------Todas as reuniões são públicas. --------------------------------------------------------------- 

--------Relativamente a este assunto, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que saudava 

esta resolução de alterar o dia da reunião de terça para quinta feita, porque, sem 

qualquer sucesso, já havia solicitado, por diversas ocasiões, essa alteração no 

mandato anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------O Sr. Presidente informou que, nessa altura, isso não era possível, devido a 

compromissos que já haviam sido assumidos. --------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 486/21 - AQUISIÇÕES EM PERÍODO DE GESTÃO ------------------ 

--------A seguir, foi presente, para conhecimento do executivo, uma relação de todas as 

aquisições correntes e inadiáveis efetuadas no período de gestão, compreendido entre 

27 de setembro a 27 de outubro de 2021, a qual se arquivou na Aplicação Informática 

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

-------A propósito deste assunto o Sr. Vereador Antero Almeida, baseado em parecer 

que disse ter lido, emitido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da 

Região Norte, questionou a data a partir da qual se iniciou o período de gestão, tendo 

o Sr. Presidente informado que se vai averiguar essa questão. ----------------------------- 

-------Eram quinze horas e quinze minutos quando o Sr. Presidente declarou a reunião 

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

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

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

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