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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 18/21 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 

 

---------Aos vinte e um dias do mês de Setembro de dois mil e vinte e um, realizou-se 

uma reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de JORGE HENRIQUE 

FERNANDES DE ALMEIDA, com a presença dos Srs. Vereadores  EDSON CARLOS 

VIEGAS SANTOS, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE, PAULO ALEXANDRE GUERRA AZEVEDO SEARA, ANTÓNIO MANUEL 

GAMA DUARTE e ANTERO RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA.------------------------- 

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

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

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

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

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

---------Dando inicio a este ponto da Ordem do Dia, os Srs. Vereadores Paulo Seara e 

António Duarte disseram que queriam manifestar o seu reconhecimento e apreço 

pessoal aos funcionários Ana Serrano, Sílvia Martins, Lurdes Fonseca, Ercilia 

Gonçalves, Elisa Cavaleiro, Neuza Campos, Rodrigo Neves e Filipe Figueiredo        

pelo profissionalismo com que, durante este mandato, desempenharam as suas 

funções de apoio às reuniões do Executivo. ------------------------------------------------------ 

--------A seguir o Sr. Vereador Paulo Seara disse que leu no Facebook criticas a uma 

decisão da Câmara, de mandar fazer um vídeo promocional da Pateira pela 

importância de 55.000,00€, o que lhe causou, também, alguma estranheza, tanto pelo 

preço, que acha exagerado, como pelo facto de ter sido feito em fim de mandato, 

período de campanha eleitoral, acrescentando que, no seu entender, essa decisão 

poderia ter sido  adiada para outra altura. --------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente informou que se trata de uma ação relativa a um Orçamento 

Participativo Nacional em que a Câmara é apenas intermediária na sua execução. --- 

-------De seguida interveio o Sr. Vereador Antero Almeida para pedir informações 

acerca do estado de execução da Rua do Canada, na freguesia de Aguada de Cima, 

que foi suspensa, sem qualquer prazo, em reunião de  03 de agosto último. ------------ 

--------O Sr. Presidente informou que os trabalhos na obra já foram retomados e que 

estão a decorrer com toda a normalidade. --------------------------------------------------------- 

--------Retomando o uso da palavra o Sr. Vereador Antero Almeida criticou a postura 

de alguns candidatos às eleições para Assembleias de Freguesias do Concelho que, 

para obter votos, têm andado a prometer o alcatroamento de estradas, quando essa 
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matéria não é da sua competência das Juntas/Uniões de Freguesia mas sim da 

Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO ----------------------------------------------------------------- 

--------A seguir, tendo em vista o disposto no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, foi colocada à aprovação dos Membros do Executivo que 

estiveram presentes na reunião respetiva, a ata da última reunião, tendo a mesma sido 

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

Duarte, que disseram que são contra o método de elaboração das atas das reuniões 

do Executivo, porque entendem que deveriam ser feitas da mesma forma que as das 

Sessões da Assembleia Municipal, com gravação das reuniões e as atas a reproduzir 

“ipsis verbis” o que se passou nas mesmas. ------------------------------------------------------ 

--------A leitura desta ata foi dispensada, uma vez que foi disponibilizada aos Srs. 

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

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

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

--------PROPOSTA 453/21 - DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE – 

REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURAS METÁLICAS D´ALAGÔA, S.A. (PROCESSO DE 

OBRAS N.º 935/87) -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------Presente o Processo de obras n.º 935/87 em nome da firma Refrigeração e 

Estruturas Metálicas D ́Alagôa, S.A., com sede na Zona Industrial Norte, Apartado 404, 

em Alagôa, da União de Freguesias de Águeda e Borralha, que procedeu ao 

levantamento do Alvará de Licenciamento de Obras de Ampliação e Alteração n.º 

106/19, datado de 11 de setembro de 2019, para a ampliação e alteração de 

edificação destinada a indústria, num terreno sito na rua do Portinho, n.º 1609, em 

Alagôa (Zona Industrial Norte), da União de Freguesias de Águeda e Borralha, cujo 

prazo para a conclusão das obras, era até 11 de julho de 2023. ---------------------------- 

-------Verificando-se, através da informação prestada pelo Serviço da Fiscalização n.º 

RD2021-290, que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação informática junto 

à Agenda desta reunião, que as obras não foram iniciadas, a Câmara deliberou,  por 

maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Paulo Seara, manifestar a intenção de 

declarar a caducidade da licença em apreço, nos termos do disposto na alínea a) dos 

n.ºs 3 e 5 do artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, na sua atual 

redação ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------O Sr. Vereador Paulo Seara disse que se abstinha desta resolução, por se 

encontrar em fim de mandato. ------------------------------------------------------------------------- 
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--------PROPOSTA 454/21 - DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE - LUÍS 

FILIPE SOARES ABRANTES (PROCESSO DE OBRAS N.º 237/16) ---------------------- 

-------A seguir foi presente o Processo de obras n.º 237/16, em nome de Luís Filipe 

Soares Abrantes, residente na rua da Machuqueira, n.º 677, na Borralha, da União de 

Freguesias de Águeda e Borralha, que procedeu ao levantamento do Alvará n.º 80/18, 

referente ao Licenciamento de Obras de Alteração, Ampliação e Legalização de 

Anexos, datado de 28 de maio de 2018, a levar a efeito num  prédio sito no Largo da 

Feira, na Borralha, da União de Freguesias de Águeda e Borralha, cujo prazo para a 

conclusão das obras terminou em 28 de maio de 2019. --------------------------------------- 

--------Verificando-se, através da informação prestada pelo Serviço da Fiscalização n.º 

RD2021-288, que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação informática junto 

à Agenda desta reunião, que as obras não foram iniciadas, a Câmara deliberou,  por 

maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Paulo Seara, manifestar a intenção de 

declarar a caducidade da licença em apreço, nos termos do disposto na alínea a) dos 

n.ºs 3 e 5 do artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, na sua atual 

redação ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------O Sr. Vereador Paulo Seara disse que se abstinha desta resolução, por se 

encontrar em fim de mandato. ------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 460/21 - DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE - 

MÓNICA SOFIA TAVARES LAVOURA (PROCESSO DE OBRAS N.º 7/19) ------------- 

--------Continuando os trabalhos foi presente o Processo de obras n.º 7/19, em nome 

de Mónica Sofia Tavares, residente na Rua do Moliçal, n.º 240, em Casal d‘Álvaro,  

Espinhel, da União de Freguesias de Recardães e Espinhel, que  apresentou os 

projetos de especialidades com vista ao licenciamento da construção de uma 

habitação unifamiliar e muro confinante, na rua das Cavadas, em Casal d ́Álvaro, na 

União de Freguesias de Recardães e Espinhel, tendo a requerente sido notificada da 

aprovação dos mesmos, através do oficio n.º 2522/19, de 03 de dezembro de 2019. - 

--------Verificando-se, através da informação prestada pelo Serviço da Fiscalização n.º 

VM2021, que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação informática junto à 

Agenda desta reunião, que, até à presente data, a requerente não requereu a emissão 

do Alvará de Licença de Construção, a Câmara deliberou, por maioria, com a 

abstenção do Sr. Vereador Paulo Seara, manifestar a intenção de declarar a 

caducidade da licença em apreço, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 5 do 

artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, na sua atual redação.---- 

 --------O Sr. Vereador Paulo Seara disse que se abstinha desta resolução, por se 

encontrar em fim de mandato. ------------------------------------------------------------------------- 
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--------PROPOSTA 455/21 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - SANDRA 

FERNANDES SILVA (PROCESSO DE OBRAS N.º 102/05) ---------------------------------- 

--------Seguiu-se, na Ordem do Dia, o processo de obras n.º 102/05 em nome de 

Sandra Fernandes Silva, residente na rua do Cabeço, n.º 100, em Serém de Baixo, na 

freguesia de Macinhata do Vouga, que procedeu ao levantamento do Alvará de 

Licenciamento de Obras de Alterações n.º 44/16, emitido em 31 de março de 2016, 

referente a uma habitação sita na rua do Cabeço, n.º 100, em Serém de Baixo, da 

freguesia de Macinhata do Vouga, cujo prazo para execução das obras terminou em 

31 de março de 2018. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

deliberação tomada na Reunião de Câmara de 20 de julho de 2021, que declarou a 

intenção da caducidade da licença em causa, por não conclusão da obra no prazo 

fixado na licença e respetivas prorrogações, conforme o preceituado na alínea d) do 

n.º 3 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/14, de 9 de setembro. ---------------------------------- 

--------Assim, uma vez que se encontra decorrido o prazo de exercício do direito de 

audiência prévia, sem que tenha sido apresentado qualquer argumento tendente a 

demonstrar a improcedência da intenção manifestada, a Câmara deliberou, por 

maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Paulo Seara, declarar a caducidade da 

licença em apreço, de acordo com o previsto no n.º 5 do artigo 71.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação, na sua atual redação. -------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Paulo Seara disse que se abstinha desta resolução, por se 

encontrar em fim de mandato.------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 480/21 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - ANTÓNIO OLIVEIRA 

GUERRA  (PROCESSO DE OBRAS N.º 442/18) ------------------------------------------------ 

---------Depois, foi presente o Processo de obras n.º 442/18, em nome de António de 

Oliveira Guerra, residente na Rua da República, n.º 147, 2.º Dt.º, em Esgueira, que 

apresentou um projeto de arquitetura para a construção de um muro confinante com a 

via pública, a levar a efeito em terreno sito na Rua Cruz do Almagre, em Alagôa, 

freguesia de Valongo do Vouga, tendo este sido aprovado através de despacho 

datado de 28 de dezembro 2018. -------------------------------------------------------------------- 

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

deliberação tomada na Reunião de Câmara de 16 de junho de 2020, que declara a 

intenção da caducidade do processo em virtude de não ter requerido a emissão do 

Alvará nos prazos determinados, conforme o estabelecido no n.º 2 do artigo 71.º do 

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

n.º 136/14, de 9 de setembro e que apresentou alegações, em sede de audiência 
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prévia, tendo as mesmas sido objeto do parecer técnico que foi presente e se encontra 

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

---------Face ao acima exposto a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do 

Sr. Vereador Paulo Seara, declarar a caducidade do ato de licenciamento, de acordo 

com o previsto no n.º 5 do artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 

na sua atual redação.------------------------------------------------------------------------------------ 

--------O Sr. Vereador Paulo Seara disse que se abstinha desta resolução, por se 

encontrar em fim de mandato. ------------------------------------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 456/21 - DISPENSA DO CUMPRIMENTO DA DOTAÇÃO DE 

LUGARES DE ESTACIONAMENTO E A ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO DA 

RESPETIVA COMPENSAÇÃO EM NUMERÁRIO – HORIZONTES ARS 

INVESTIMENTOS, LDA. (PROCESSO DE OBRAS N.º 300/20) ---------------------------- 

--------Prosseguindo os trabalhos, foi presente o Processo de obras n.º  300/20 em 

nome da firma Horizontes ARS Investimentos, Lda., com sede na Praça do Município, 

n.º 31, 3.º C, em Águeda, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, que veio 

apresentar um pedido de licenciamento e a reformulação ao projeto de reconstrução, 

com alteração e ampliação de edificação, com demolição total, destinado a habitação 

multifamiliar e comércio, a sujeitar ao regime jurídico de Propriedade Horizontal, que 

pretende levar a efeito no prédio sito na Rua Vasco da Gama n.º 30, que confina, 

também, com a Rua do Botaréu, na cidade de Águeda. --------------------------------------- 

---------Analisado todo o processo, nomeadamente o parecer técnico emitido, a 

Câmara deliberou, nos precisos termos da proposta que foi presente e se encontra 

arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, aprovar a dispensa 

do cumprimento da dotação de dois lugares de estacionamento privativo mais um 

lugar de estacionamento público, para ligeiros, e a aceitação do pagamento da 

respetiva compensação em numerário, no montante de 4.175,40€.------------------------ 

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

Vereadores Paulo Seara e António Duarte que disseram que  entendem necessários 

os estacionamentos referidos. ------------------------------------------------------------------------ 

---------PROPOSTA 478/21 - DISPENSA DO CUMPRIMENTO DA DOTAÇÃO DE UM 

LUGAR DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO E A ACEITAÇÃO  DO PAGAMENTO DA 

RESPETIVA COMPENSAÇÃO EM NUMERÁRIO - FIG-FÁBRICA DE PLÁSTICOS, 

LDA (PROCESSO DE OBRAS N.º 752/96) ------------------------------------------------------- 

---------Continuando a reunião foi presente o Processo de obras n.º 752/96, em nome 

da firma FIG – Fábrica de Plásticos, Lda., com sede na Rua do Casarão, n.º 1694, na 

Borralha, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, que vem requerer a 
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ampliação e alteração de um edifício destinado a indústria (tipo 3) e muro confinante, 

que levou a efeito . --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Analisado todo o processo, nomeadamente a informação emitida pelos Serviços 

da Divisão de Gestão Urbanística, que foi presente e se encontra arquivada na 

Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, verifica-se que não é dado 

cumprimento ao previsto na alínea b), do n.º 2, do artigo 66.º do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, uma vez que não é criado nenhum lugar de 

estacionamento público para viaturas ligeiras quando deveria ser criado um. ----------- 

--------Considerando que a não dotação de um lugar de estacionamento público de 

viaturas ligeiras não tem enquadramento literal nas exceções previstas no n.º 3, do 

artigo 66.º do Regulamento do PDM, conforme descrito na Proposta que foi presente, 

por razões de se encontrar a situação urbana da parcela consolidada, com a 

construção do muro confinante com a via, e pela pouca relevância da previsão de um 

único lugar de estacionamento, a Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra 

dos Srs. Vereadores Paulo Seara e António Duarte, aprovar a dispensa do 

cumprimento da dotação desse lugar de estacionamento público para viaturas ligeiras 

e a aceitação do pagamento da respetiva compensação em numerário, no montante 

de 68,28€.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Os Srs. Vereadores Paulo Seara e António Duarte disseram que o seu sentido 

de voto se deve ao facto de entenderem necessário o estacionamento referido. ------- 

---------PROPOSTA 457/21 - REDUÇÃO DA TAXA DE LICENCIAMENTO MUNICIPAL 

NO ÂMBITO DO INCENTIVO JOVEM – RÚBEN PEREIRA MARQUES – PROCESSO 

DE OBRAS N.º 258/20 ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------Presente, a seguir, o Processo de obras n.º 258/20, em nome de Rúben Pereira 

Marques, residente na rua Principal n.º 197, em Rio Côvo, da União de Freguesias de 

Águeda e Borralha, que vem solicitar a redução de taxas de licenciamento relativas à 

construção de uma habitação unifamiliar e muros de vedação, que irá levar a efeito 

num terreno sito na rua da Gândara do Pisco, n.º 215, na Catraia de Assequins, no 

âmbito dos incentivos previstos no Código Regulamentar do Município de Águeda, em 

matéria de taxas urbanísticas aplicável a projetos apresentados por jovens. ------------ 

--------Analisados os documentos apresentados, verifica-se que o requerente tem 26 

anos de idade, não tem dependentes, dispondo apenas do prédio onde vai proceder à 

construção da habitação, tem um rendimento mensal de 1.144,29€ e apresenta 

declaração sob compromisso de honra em como a construção se vai destinar à 

primeira habitação própria permanente por um período mínimo de 5 anos. -------------- 

-------Nestes termos e tendo em conta o disposto no n.º 3 do artigo 16.º/I do Código 

Regulamentar do Município de Águeda, a Câmara deliberou, por maioria, com a 
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abstenção do Sr. Vereador Paulo Seara, aprovar a redução em 60% do valor das 

taxas de licenciamento, sendo devido o montante de 695,36€.------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Paulo Seara disse que se abstinha desta resolução, por se 

encontrar em fim de mandato. ------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 458/21 - AUTORIZAÇÃO DE BALANÇOS DE CONSTRUÇÃO 

SOBRE O ESPAÇO PÚBLICO E O PAGAMENTO DO RESPETIVO VALOR DA TAXA 

DE OCUPAÇÃO - HORIZONTES ARS INVESTIMENTOS, LDA. (PROCESSO DE 

OBRAS N.º 300/20) -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida foi presente o Processo de obras n.º 300/20, em nome da firma 

Horizontes Ars Investimentos, Lda., com sede na Praça do Município, n.º 31, 3.º C, em 

Águeda, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, que veio apresentar o pedido 

de licenciamento e a reformulação do projeto de reconstrução, com alteração e 

ampliação de edificação, com demolição total, destinado a habitação multifamiliar e 

comércio, a sujeitar ao regime jurídico de Propriedade Horizontal, que pretende levar a 

efeito no prédio sito na Rua Vasco da Gama n.º 30, na cidade de Águeda, confinante, 

também, com a Rua do Botaréu, constatando-se que o projeto contempla uma 

varanda balançada sobre a Rua Vasco da Gama, mais um balanço dos pisos 

superiores sobre a Rua do Botaréu, que extravasam os limites da propriedade, 

efetuados sobre terrenos que integram o domínio público municipal. ---------------------- 

--------Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Sr. 

Vereador Paulo Seara, autorizar a varanda existente em situação de balanço sobre a 

Rua Vasco da Gama bem como o balanço dos pisos superiores sobre a Rua do 

Botaréu  mediante o pagamento do respetivo valor da taxa de ocupação, nos termos 

do disposto no n.º 2 do artigo 27.º/A1 do Código Regulamentar do Município de 

Águeda, no montante de 1.248,00€, de acordo com o estabelecido no artigo 6.º da 

tabela de taxas anexa ao Código Regulamentar do Município de Águeda.---------------- 

--------O Sr. Vereador Paulo Seara informou que o seu sentido de voto se devia ao 

facto de ser contra este tipo de construção, com balanços sobre a via publica e, não 

obstante, por uma vez, ter votado favoravelmente uma solução idêntica, entende que 

foi um erro e  não quer repetir esse erro. ----------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 459/21 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO 

- ANTÓNIO SANTOS MARQUES DA SILVA E OUTRO (PROCESSO DE OBRAS N.º 

204/21) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Sr. Vereador Paulo Seara, considerando que a pretensão se enquadra nas 

condicionantes de isenção de controlo prévio definidas no n.º 4 do artigo 6.º do 

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
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555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 

09 de setembro, aprovar o destaque de uma parcela de terreno com a área 902,65m2 

de um prédio que confronta com a Rua do Bicaranho e a Rua do Passadouro, na 

freguesia de Aguada de Baixo, inscrito na matriz rústica sob o artigo n.º 2710, com a 

área total de 1805,30m2, sendo a área da parcela sobrante de 902,65m2. O prédio é 

propriedade de António Santos Marques da Silva e Outro, residente na Rua Nova das 

Boiças, n.º 11, da União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo. --------------------- 

--------O Sr. Vereador Paulo Seara disse que se abstinha desta resolução, por se 

encontrar em fim de mandato. ------------------------------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 461/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERACÃO DA CAUÇÃO - PAVIMENTAÇÕES E REPAVIMENTAÇÕES DE RUAS 

NO CONCELHO - MURO DE CONTENÇÃO A REALIZAR NO NINHO DE ÁGUIA. -----

---Tendo-se vistoriado a totalidade da obra de Pavimentações e Repavimentações de 

Ruas no Concelho – Muro de Contenção a realizar no Ninho de Águia, e verificando-se 

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

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

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

auto de vistoria geral e, consequentemente, proceder à liberação de 30% da caução 

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

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

Vereadores Paulo Seara e António Duarte que disseram que, relativamente a este 

assunto, querem manter a Declaração de Voto, cujo texto consta de Atas anteriores, 

sempre que votam contra qualquer Proposta. ---------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 462/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - CONCEÇÃO E EXECUÇÃO DE ESCADA DE ACESSO 

AO RIO, JUNTO AO CENTRO DE ATIVIDADES NÁUTICAS - BÉRIO MARQUES. --- 

 -------Verificando-se, depois de devidamente vistoriada, que a obra de Conceção e 

Execução de Escada de acesso ao Rio, junto ao Centro de Atividades Náuticas ------- 

– Bério Marques, se encontra concluída, nenhuma observação havendo a fazer, não 

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

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

Auto de Vistoria Geral e, consequentemente, proceder à liberação de 30% da caução 

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

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

Vereadores Paulo Seara e António Duarte que disseram que, relativamente a este 
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assunto, querem manter a Declaração de Voto, cujo texto consta de Atas anteriores, 

sempre que votam contra qualquer Proposta. ---------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 463/21 - REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIO E ESPAÇOS 

EXTERIORES PARA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE AGUADA DE CIMA - 

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA EMPREITADA ----------------------------- 

 -------A requerimento da empresa António Lopes Pina Unipessoal, Lda., à qual foi 

adjudicada a empreitada de Remodelação de Edifício e Espaços Exteriores para 

Unidade de Saúde Familiar de Aguada de Cima, a Câmara deliberou, a titulo 

excecional,  aprovar a prorrogação do prazo para a conclusão da obra, por um período 

de 15 dias, tendo em conta os motivos expostos no referido requerimento e a 

informação técnica que foi presente e  se encontra arquivada na Aplicação Informática 

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

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

Vereadores Paulo Seara e António Duarte que disseram que, relativamente a este 

assunto, querem manter a Declaração de Voto, cujo texto consta de Atas anteriores, 

sempre que votam contra qualquer Proposta. ---------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 464/21 - REQUALIFICAÇÃO URBANA - RUA JOSÉ GUSTAVO 

PIMENTA E RUA ENGENHEIRO JOSÉ BASTOS XAVIER – RETIFICAÇÃO DA 

CONTA FINAL DA EMPREITADA. ------------------------------------------------------------------ 

--------De seguida, a Câmara tomou conhecimento e aprovou a nova conta final da 

empreitada de Requalificação Urbana – Rua José Gustavo Pimenta e Rua Engenheiro 

José Bastos Xavier, uma vez que a anteriormente transmitida na reunião do Executivo 

Municipal realizada no dia 17 de novembro de 2020, através da Proposta n.º 

475/2020, datada de 11 de novembro, estava incorreta porquanto foi incluída na 

mesma, indevidamente, uma verba no montante de 23.288,58 €. -------------------------- 

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

Vereadores Paulo Seara e António Duarte que disseram que, relativamente a este 

assunto, querem manter a Declaração de Voto, cujo texto consta de Atas anteriores, 

sempre que votam contra qualquer Proposta. ---------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 471/21 - PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO - ESTRADA DE 

ÁGUEDA ATÉ A-DOS-FERREIROS (EN333) ---------------------------------------------------- 

---------Continuando a reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos 

termos da proposta que foi presente, o seguinte: ------------------------------------------------ 

--------Aprovar a abertura do concurso público sem publicação internacional para a 

empreitada de Estrada de Águeda até Á-dos-Ferreiros (EN333), nos termos previstos 

na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 111 – B/2017, de 31 de agosto, com vista a dar cumprimento ao disposto no 
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artigo 38.º do referido Código, conjugado com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 

18.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 08 de junho, em que as peças do procedimento são 

integralmente disponibilizadas na plataforma eletrónica de contratação pública 

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

--------Aprovar as peças do procedimento nos termos previstos na alínea f) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei  n.º  75/2013, de 12 de setembro, designadamente o  

Projeto de Execução, o Cadernos de Encargos, o Anúncio do Procedimento e o  

Programa de Procedimento da referida empreitada. -------------------------------------------- 

-------Aprovar a autorização de 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 junho, conjugado com o 

definido na alínea bb) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da já mencionada 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 no n.º 2 do artigo 69.º do 

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

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

--------Prestar os 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 Código dos Contratos Públicos . ------------------------ 

--------Por motivos que justificou, o Sr. Vereador Antero Almeida só neste momento 

deu entrada na sala de reuniões, passando, de imediato, a participar nos trabalhos. -- 

-------PROPOSTA 477/21 - EMPREITADA DE “RESTAURO DA IGREJA DA TROFA” – 

APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS ADMITIDAS E SUA ORDENAÇÃO, ADJUDICAÇÃO 

E APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO -------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, em cumprimento do disposto no artigo 98.º do Código dos 

Contratos Públicos e para os efeitos previstos na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de acordo com  a Ata n.º 4 do 

respetivo Júri do Concurso, datada de 25 de agosto de 2021, a Câmara deliberou, por 

maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Antero Almeida, aprovar as propostas 

admitidas e sua ordenação e adjudicar a empreitada de “Restauro da Igreja da Trofa”, 

à empresa STB - Reabilitação do Património Edificado, Lda, pelo valor global de 

194.970,92 €, ao qual será adicionado o IVA.----------------------------------------------------- 

--------De igual modo foi aprovada a minuta do contrato da empreitada em causa, que 

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

reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--------ASSOCIAÇÕES DIVERSAS ------------------------------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 465/21 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO EXTRAORDINÁRIO À 

CERCIAG PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ------------------------------------------ 

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

termos do disposto no n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, atribuir à CERCIAG – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos 

com Incapacidades de Águeda, C.R.L., um apoio financeiro extraordinário, no valor de 

34.603,70€, destinado a comparticipar a recuperação do piso dos acessos internos à 

instituição, considerando o atual estado de degradação dos mesmos, o que se traduz, 

naturalmente, em várias limitações para todos aqueles que se dirigem diariamente à 

instituição, em particular na acessibilidade por parte das pessoas com mobilidade 

condicionada/ reduzida. --------------------------------------------------------------------------------- 

---------Mais foi deliberado, também por unanimidade, aprovar o respetivo Protocolo, o 

qual foi presente e se encontra arquivado na Aplicação Informática junto à Agenda 

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

--------PROPOSTA 466/21 - ATRIBUIÇÃO DE UM ADIANTAMENTO DE VERBA ÀS 

COLETIVIDADES DESPORTIVAS CONCELHIAS – ÉPOCA DESPORTIVA DE 

2021/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Continuando os trabalhos, à semelhança do que aconteceu nos anos anteriores 

e tendo em conta o disposto nos números 8 e 9 do artigo 16º/F2, os números 4 e 5 do 

artigo 19º/F2 do Código Regulamentar do Município de Águeda - Associativismo 

Desportivo (F2), no artigo 9º do Decreto-Lei n.º 273/2009 de 1 de outubro e das 

alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara 

deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Paulo Seara, proceder à 

atribuição de adiantamentos das verbas, nos valores que a seguir se mencionam, às 

Associações que se indicam, conforme descriminado na proposta que foi presente e 

se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião. -------- 

--------Associação Desportiva de Travassô – 2.944,88€; --------------------------------------- 

-------- Associação Desportiva Valonguense  -  2.379,38€; ------------------------------------ 

--------Clube Desportivo FullRacing – 2.695,00€; ------------------------------------------------- 

--------Ginásio Clube de Águeda (GiCA) – 8.947,50€; ------------------------------------------- 

--------Liga dos Amigos de Aguada de Cima – 6.408,50€; -------------------------------------- 

--------Sporting Clube de Fermentelos - 7.179,38€ ; --------------------------------------------- 

--------União Desportiva Mourisquense – 4.661,50€; -------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Paulo Seara disse que, não obstante entender a justeza desta 

resolução, se abstinha por se encontrar em fim de mandato. -------------------------------- 

18/21,1 2021-09-16



 

 12 

--------Também o Sr. Vereador António Duarte se pronunciou acerca do assunto em 

análise, para dizer que teve a oportunidade, recentemente, de assistir a um treino para 

captação de atletas, numa associação desportiva do concelho, e que ficou admirado 

com o rigor e excelência do trabalho desenvolvido com vista à iniciação dos jovens no 

desporto, tendo-se apercebido, também, da avultada verba que as associações têm 

que despender nesta altura, de inicio de campeonato, para proceder à necessária 

inscrição dos seus jogadores nas respetivas Associações Distritais. ----------------------- 

--------PROPOSTA 470/21 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO (UA), NO ÂMBITO DO PROJETO SOMA – ARQUIVO 

DE SONS E MEMÓRIAS DE AVEIRO -------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, 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, a Câmara analisou e deliberou, nos  

precisos termos da proposta que foi presente, aprovar o protocolo de colaboração que 

se encontra arquivado na Aplicação Informática junto à agenda desta reunião, a 

celebrar com a Universidade de Aveiro, e que define as condições de cooperação 

entre as partes para assegurar a realização de um projeto de recuperação, 

digitalização e salvaguarda da Coleção António Breda que foi doado à Autarquia no 

início do corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------Esta deliberação foi tomada por maioria, uma vez que o Sr. Vereador Paulo 

Seara disse que se abstinha desta resolução por se encontrar em fim de mandato. --- 

--------Durante a análise deste assunto, o Sr. Vereador António Duarte enalteceu a  

atitude de quem doou à Câmara o espólio de António Breda, por entender que uma 

coleção fotográfica representa a memória de um povo e por isso merece, na sua 

opinião, ser cuidada e exposta ao publico, tendo acrescentado que  faz votos para que 

esta iniciativa fomente outras do género, quer de munícipes quer de estabelecimentos 

fotográficos, que contribuam para enriquecer o acervo fotográfico do município. ------- 

--------PROPOSTA 472/21 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO QUE APROVOU A  

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS RELATIVAS A LICENÇA ESPECIAL DE 

RUÍDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou ratificar o Despacho do 

Sr. Vereador João Clemente, datado do dia 16 do corrente mês de setembro, através 

do qual, dadas as circunstancias excecionais e urgentes, isentou a Associação 

Águeda Action Club do pagamento de taxas relativas à licença especial de ruído, 

devidas pela realização do evento “Campeonato Nacional de Motocross”, que se 

realizou  no Crossódromo Municipal de Águeda, nos  passados dias 18 e 19.----------- 

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

Paulo Seara e o voto contra do Sr. Vereador António Duarte que entendem que os 
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assuntos devem ser tratados com a devida antecedência, por forma a serem decididos 

atempadamente, evitando-se, assim, recorrer a ratificação de despachos. --------------- 

--------PROPOSTA 479/21 – CEDÊNCIA DE  RAÇÃO À A4 - ASSOCIAÇÃO DOS 

AMIGOS DOS ANIMAIS DE ÁGUEDA  ------------------------------------------------------------- 

--------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, de acordo com o disposto nas 

alíneas g) e k) do n.º 2 do artigo 23.º e na alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e nos precisos termos da proposta que foi 

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

reunião,  atribuir à A4 – Associação dos Amigos dos Animais de Águeda, 6 paletes de 

ração para cão, no valor aproximado 2.890,00€. ------------------------------------------------- 

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

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

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

--------PROPOSTA 467/21 - PRIMEIRA ALTERAÇÃO À REVISÃO E AMPLIAÇÃO DO 

PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO - ÁGUEDA - 

APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO PARA SUBMISSÃO A 

CONFERÊNCIA PROCEDIMENTAL. --------------------------------------------------------------- 

 --------Analisada a documentação que foi presente, a Câmara deliberou aprovar a  

primeira Alteração à Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor do Parque 

Empresarial do Casarão - Águeda, em conformidade com o Relatório que foi presente 

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

como a sua remissão à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro (CCDRC), para a realização da Conferência Procedimental, ao abrigo do n.º 3 

do artigo 86.º do Decreto Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na sua atual redação.-------- 

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

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

--------PROPOSTA 468/21 – PRIMEIRA ALTERAÇÃO À REVISÃO E AMPLIAÇÃO DO 

PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO - ÁGUEDA - 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ELABORAÇÃO --------------------------------------------- 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou prorrogar o prazo de elaboração da Primeira 

Alteração à Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do 

Casarão – Águeda, por mais sete meses, a contar da data do fim do prazo 

anteriormente estabelecido, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 76.º do Decreto - 

Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na sua atual redação, procedendo à necessária 

publicação desta deliberação em Diário da República e à divulgação na comunicação 

social, na plataforma colaborativa de gestão territorial e na página de Internet do 

Município, conforme disposto no n.º 1 do artigo 76.º do referido diploma, dando ainda 
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conhecimento da mesma à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Centro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Paulo Seara e António Duarte. ------------------------------------------------------- 

---------FORNECIMENTOS DIVERSOS ------------------------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 469/21 - CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL DE 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO E BETÃO BETUMINOSO --------- 

---------A seguir, a Câmara deliberou o seguinte: ------------------------------------------------- 

--------Aprovar a abertura do concurso público com publicação internacional, para o 

fornecimento contínuo, por lotes, nos precisos termos da proposta que foi presente e  

se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, dos 

materiais de construção, betão betuminoso a frio e sinalização rodoviária indicados na 

mesma, em conformidade com o previsto na alínea b) do n.º 1 artigo 18.º do Decreto-

Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e para os efeitos previstos no artigo 38.º do Código dos 

Contratos Públicos na sua redação atual, em que as peças do procedimento são 

integralmente disponibilizadas na plataforma eletrónica de contratação pública 

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

--------Aprovar as peças do procedimento, designadamente o Anúncio do 

Procedimento, o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos nos termos dos 

artigos 40.º, 41º, 42.º e 49º, artigos 130º a 132.º do Código dos Contratos Públicos e 

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

--------Aprovar a autorização de 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 junho, conjugado com o 

definido na alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da já mencionada 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 67.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 e pronunciar-se 

sobre os erros e omissões identificados pelos interessados, os quais serão sujeitos a 

aceitação do órgão competente para contratar, nos termos do artigo 50.º do Código 

dos Contratos Públicos; --------------------------------------------------------------------------------- 

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

nos termos do artigo 290.º – A do Código dos Contratos Públicos . ------------------------ 

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

Vereadores Paulo Seara e Antero Almeida. ------------------------------------------------------- 
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-------DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------PROPOSTA 473/21 -  VENDA DE PUBLICAÇÕES -------------------------------------- 

-------A seguir a Câmara deliberou, em conformidade com  o disposto na alínea e) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e considerando a 

aquisição/edição de novas obras, fixar os respetivos preços de venda, nos termos da 

proposta que foi presente, que foram calculados com base no preço de mercado da 

publicação ou, na ausência deste valor, de acordo com o custo de aquisição pela 

Autarquia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Esta deliberação foi tomada por maioria, uma vez que o Sr. Vereador Paulo 

Seara disse que se abstinha desta resolução por se encontrar em fim de mandato. --- 

--------PROPOSTA 474/21 - CONTRATO DE COMODATO REFERENTE À 

BIBLIOTECA JURÍDICA DO DR. MÁRIO JOSÉ MARQUES MENDES -------------------- 

--------Considerando o disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º e alínea u), do 

número 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara 

deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Paulo Seara, aprovar o 

Contrato de Comodato que foi presente e se encontra arquivado na Aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião, a celebrar com os respetivos herdeiros, com 

vista à cedência temporária e gratuita do espólio bibliográfico e arquivístico deixado 

por morte do Dr. Mário José Marques Mendes. -------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Paulo Seara disse que se abstinha desta resolução por se 

encontrar em fim de mandato. ------------------------------------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 475/21 - RELATÓRIO SEMESTRAL PRIMEIRO SEMESTRE DE 

2021 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------De acordo com o disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro, a Câmara tomou conhecimento e vai remeter à Assembleia 

Municipal, o Relatório enviado pelo auditor externo sobre a situação económica e 

financeira da Autarquia no Primeiro Semestre de 2021. --------------------------------------- 

--------EDUCAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 476/21 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A ALUNOS DO 

ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO QUE INTEGRAM AS ASSOCIAÇÕES DO 

CONCELHO QUE FREQUENTAM O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE ÁGUEDA. 

--------Analisada a proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião, a Câmara deliberou por maioria, com a 

abstenção do Sr. Vereador Paulo Seara, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 5.º 

do respetivo Regulamento, atribuir aos alunos do ensino básico e secundário que 

integram as associações do concelho e que frequentam o Conservatório de Música de 
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Águeda, que se encontram mencionados na referida proposta, os apoios financeiros 

constantes da mesma, que perfazem o montante de 20 605,00€. -------------------------- 

--------O Sr. Vereador Paulo Seara disse que se abstinha desta resolução por se 

encontrar em fim de mandato. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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