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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 20/21 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

---------Aos dezoito 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 --------------------------------------------- 

---------Dando inicio a este ponto da Ordem do dia o Sr. Vereador Luís Pinho disse que, 

na última reunião, deu os parabéns ao Sr. Presidente por ter manifestado vontade de 

que se desenvolvessem boas relações entre todos os membros do Executivo mas 

que, a seguir, o Sr. Presidente, contrariando o que tinha dito, não colaborou em nada 

para fomentar essa unidade e bom relacionamento, porque discriminou alguns 

Vereadores, não lhes comunicando as Competências que delegou nos Srs. 

Vereadores a tempo inteiro, souberam dessa decisão pela comunicação soc ial e  

porque fez uma reunião com os funcionários municipais, para lhes apresentar os 

novos Vereadores, não convidando os restantes Vereadores, que não exercem 

funções a tempo inteiro, mas que fazem, também, parte do Executivo, assim como não 

os convidou para a cerimónia de inauguração da iluminação de natal e ainda da 

homenagem aos atletas medalhados, que decorreu no Salão Nobre da Câmara, no 

passado dia 10 de novembro. ------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente informou que a reunião com os funcionários foi um encontro de 

trabalho para apresentar os vereadores que passaram a ser responsáveis por cada 

um dos setores municipais e para, também eles, ouvirem as sugestões que os 

funcionários apresentaram e que gostariam de ver desenvolvidas. ------------------------- 

--------Quanto à questão da inauguração da iluminação de natal o Sr. Presidente 

informou que se tratou de um ato publico, onde não houve convites nem qualquer 

formalidade, quem quisesse aparecia, e que apareceu bastante gente, e informou que 
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quando se realizarem quaisquer iniciativas formais, com convites, certamente todos os 

Srs. Vereadores serão convidados. ------------------------------------------------------------------ 

--------Prosseguindo a sua intervenção, o Sr. Vereador Luís Pinho referiu que, em seu 

entender, as reuniões do Executivo deveriam ser gravadas e as atas elaboradas por   

transcrição de tudo quanto foi dito, acrescentando que, baseado em toda a 

documentação que foi disponibilizada para a reunião de hoje, teria sido muito útil que 

os Vereadores sem pelouros tivessem à sua disposição um gabinete, onde pudessem 

analisar os assuntos agendados para as reuniões do executivo. ---------------------------- 

---------Referiu, ainda, este Sr. Vereador que este ano foi colocada alguma iluminação 

de natal nas freguesias mas que considera isso manifestamente incipiente, que 

embora concorde que não poderá ter a mesma quantidade de enfeites em todo o 

concelho, poder-se-ia reforçar a decoração de natal nas freguesias porque, também 

aí, existe comércio que é preciso apoiar. ----------------------------------------------------------- 

--------Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Luís Pinho referiu-se à  

estratégia local de habitação que é, na sua, a condição “sine qua non” para se poder 

agir nesta matéria, lembrando que o Sr. Presidente, em tempos, já abordou esse 

assunto referindo a intenção da Câmara intervir em 425 fogos, o que o levou a supor 

que exista um levantamento das necessidades habitacionais do concelho e das 

disponibilidades de intervenção, pelo que solicita que esses dados lhe sejam 

fornecidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, o Sr. Vereador Luís Pinho comunicou que foi contactado por um 

munícipe de Agadão a informar das dificuldade de aceder à rede móvel de 

telecomunicação naquele local e das limitações de acesso à Internet, situação que já 

vem denunciando há bastante tempo sem sucesso, pelo que solicita a intervenção da 

Câmara junto das entidades competentes para que esse assunto, da maior 

importância para os moradores naquele local, seja resolvido. -------------------------------- 

 --------Continuando a sua intervenção, este Sr. Vereador alertou o Executivo para o 

facto de se estar a verificar no concelho um agravamento da pandemia causada pelo 

COVID 19 e que seria, desde já, conveniente adotar medidas no sentido de minimizar 

a propagação do vírus no concelho, nomeadamente através da limitação do acesso 

aos equipamentos de diversão e decorativos de natal, que as pessoas estão a utilizar 

para se sentar e encostar para usufruírem do espaço e do equipamento e, ainda, criar 

circuitos de passagem nas ruas iluminadas da baixa, de forma a evitar contacto físico 

entre as muitas pessoas que visitam aqueles espaços. ---------------------------------------- 
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 -------A seguir, o mesmo Sr. Vereador solicitou, ainda, a intervenção da Câmara na 

resolução dos problemas que estão a surgir no Centro de Vacinação e as deficientes 

condições de funcionamento daquele centro. ----------------------------------------------------- 

-------A terminar a sua intervenção, o Sr. Vereador Luís Pinho solicitou que lhe seja 

informado o valor da verba despendida pela Câmara com a iluminação de natal. ------ 

-------Relativamente à questão da estratégia concelhia para a habitação, o Sr. 

Presidente comunicou que existe todo um trabalho já feito, mas que o documento final 

ainda não foi aprovado, falta adaptar as existências habitacionais ao tipo de carências 

detetadas por forma a permitir, com maior eficiência, colmatar as dificuldades que se 

fazem sentir. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Quanto à iluminação de natal, o Sr. Presidente informou que se trata de uma 

questão de estratégia, que a iluminação de natal na baixa da cidade é emblemática, 

que trás a Águeda pessoas e notoriedade e que tem vindo a potencializar condições 

objetivas de apoio ao comercio local. Acrescentou o Sr. presidente, relativamente a 

este assunto que, além da iluminação de natal que a Câmara coloca nas freguesias, 

algumas delas já implementaram a sua própria iluminação em beneficio da população 

e dos comerciantes locais, acrescentando que as que pretendessem, poderiam 

solicitar apoio para o efeito à Câmara.-------------------------------------------------------------- 

-------Continuando a sua intervenção, o Sr. Presidente referiu-se à situação do COVID-

19  no concelho para informar que teve uma reunião com o Secretário de  Juventude e 

do Desporto, com representantes da ARS do Centro e do ACES do Baixo Vouga e que 

entre outros assuntos, alertou para a falta de condições do Posto de Vacinação de 

Recardães e para a necessidade de se estabelecer uma melhor estratégia de 

vacinação porque lhe parece que a vacina terá que ser reforçada anualmente e que, 

para isso, terão que existir melhores condições. ------------------------------------------------- 

-------- Acrescentou o Sr. Presidente que o Centro de Vacinação de Recardães nunca 

mereceu a concordância da Câmara, pela falta de condições que apresenta, não 

garantindo funcionalidade nem o mínimo de comodidades para os utentes, mas que, 

não obstante a Câmara sempre ter evidenciado essa situação e disponibilizado outras 

alternativas, que reuniam todas as condições, o diretor do Agrupamento de Centros de 

Saúde do Baixo Vouga foi irredutível na decisão que tomou se instalar o Centro de 

Vacinação naquele local e não aceitou qualquer outra solução. ----------------------------- 

-------- Disse, ainda, o Sr. Presidente que não iria cair no mesmo erro que caiu 

aquando do inicio da pandemia, em que a Câmara investiu em equipamentos (tendas) 

que disponibilizou para melhorar as condições do Centro de Vacinação e que nunca 
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foram utilizadas. Por isso não iria a Câmara investir em nada que não fosse solicitado 

pelas autoridades de saúde. --------------------------------------------------------------------------- 

--------Continuando a intervir, o Sr. Presidente manifestou a sua preocupação pelo 

facto das Unidades de Saúde continuarem a fazer atendimentos digitais, com as 

pessoas a  não terem acesso a cuidados de saúde, o que tem originado que quem 

chega às urgências hospitalares ou não são casos urgentes, poderiam ter sido 

atendidas nas Unidades de Saúde, ou são urgências graves e dramáticas que já 

deveriam ter sido atendidas há mais tempo nesses serviços. -------------------------------- 

--------Acerca das dificuldades de acesso à Internet em Agadão, o sr. Presidente disse 

que também foi contactado por esse munícipe, que já por diversas vezes tem feito 

chegar essa dificuldade à Câmara e que se estão a envidar esforços para que todo o 

concelho seja servido por essa rede de comunicações, tendo já  feito chegar essas 

queixas à empresa gestora da rede, até porque lhe parece ser um problema técnico, já 

que aquela povoação já teve cobertura e só recentemente tem tido dificuldades.------- 

--------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, que interveio a seguir, manifestou o seu 

desejo de visitar e cumprimentar os funcionários do município, nos seus postos de 

trabalho, dado que tem por principio pensar as organizações com base nas pessoas 

que ali trabalham todos os dias, tendo esta sua intenção tido a anuência do Sr. 

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

--------De seguida, a Sr.ª Vereadora  Daniela Herculano comunicou que foi contactada 

por um munícipe residente na rua do Ribeiro, em Vale Domingos, que a informou do 

mau estado daquela via e solicitou a sua intermediação para que a Câmara proceda à 

respetiva pavimentação, tendo o Sr. Presidente informado que uma parte dessa rua 

está pavimentada, pelo que vai dar indicações aos serviços respetivos para 

averiguarem a situação referida. --------------------------------------------------------------------- 

--------Prosseguindo este ponto da Ordem do Dia, interveio o Sr. Vereador Antero 

Almeida que colocou várias questões, nomeadamente as que se indicam, tendo o Sr. 

Presidente prestado os esclarecimentos suscitados: ------------------------------------------- 

--------É parecer do Sr. Vereador, para o que defende ser uma total transparência dos 

serviços municipais, que as reuniões do executivo devem ser gravadas e transmitidas 

pela Águeda TV e as atas das mesmas serem a transcrição integral do que se tenha 

passado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente informou que todas as reuniões são publicas, abertas a toda a 

população e que são gravadas para o caso de ser preciso aclarar alguma situação. -- 
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-------Segundo sabe, afirmou o Sr. Vereador Antero Almeida, foi feita uma inspeção às 

várias pontes do concelho, pelo que questiona se o respetivo relatório técnico já está 

disponível, tendo o Sr. Presidente informado que ainda não o tem. ------------------------ 

--------Disse, também, o Sr. Vereador que lhe chegou ao conhecimento que algumas 

Junta/Uniões de Freguesia de debatem com  graves situações financeiras, estante em 

causa, até, o pagamento dos salários aos trabalhadores, questionando se tem havido 

alguns problemas com as transferências de verbas por parte da Câmara. --------------- 

---------O Sr. Presidente informou que não tem conhecimento de qualquer contratempo,  

que não é do seu conhecimento a existência de qualquer junta com dificuldades 

financeiras tais como vêm descritas. ---------------------------------------------------------------- 

 -------A seguir,  o Sr. Vereador Antero Almeida, referendo que a União de Bandas de 

Águeda levou a efeito um espetáculo de homenagem à ex-Vereadora Elsa Corga, 

questionou se houve alguma comparticipação, por parte da Câmara, para a realização 

desse evento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente informou que se tratou de uma iniciativa da União de Bandas 

de Águeda e que a Câmara nada teve a ver com o assunto. --------------------------------- 

--------Também o Sr. Vereador Luís Pinho se manifestou relativamente a este assunto 

para questionar se na documentação que foi apresentada, como comprovativa de 

despesa, para ser comparticipada pela Câmara, se faz alguma menção a evento de 

homenagem. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente informou que o apoio financeiro que foi atribuído à União de 

Bandas de Águeda foi efetuado nos mesmos moldes dos anos anteriores e o evento 

foi realizado inteira e exclusivamente por iniciativa da Associação. ------------------------- 

 -------Sobre este mesmo assunto o Sr Vereador Edson referiu que a associação teria 

comprado umas partituras, que eram de sua propriedade e que foram utilizadas no 

evento, tendo atalhado o Sr. Presidente que a aquisição dessas partituras também não 

constava do suporte documental ao apoio concedido. ----------------------------------------- 

 -------Atenta a dúvida criada foi questionado, pelo Sr. Vereador Luís Pinho, de forma 

direta se a Câmara havia apoiado financeiramente alguma prenda que tenha sido 

ofertada à Srª ex-vereadora nesse evento, tendo sido respondido que não foi apoiado 

qualquer despesa para ofertar a homenageada. Foi solicitado ao Sr. Presidente a 

apresentação dos documentos que suportam esse donativo, nomeadamente as 

faturas apresentadas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que, 

reconhecendo que a Lei refere que os assuntos para discussão nas reuniões do 
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Executivo devem estar disponíveis com uma antecedência de dois dias úteis,  entende 

que é pouco tempo para uma Agenda tão extensa e com assuntos tão importantes, 

como é a que hoje se vai analisar, e por isso, porque não teve tempo para analisar 

convenientemente cada um dos pontos agendados, vai ter que se abster ou votar 

contra algumas propostas por não as ter analisado em profundidade. -------------------- 

--------O Sr. Presidente comunicou que se cumpre escrupulosamente a Lei, mas que  

reconhece que na reunião de hoje a Agenda é longa porque, além dos assunto 

habituais tem, também, aqueles que estiveram parados no período em que a Câmara 

esteve em regime de gestão limitada e lembrou as dificuldades que eram no passado, 

em que os Vereadores tinham que vir ao Edifício dos Paços do Concelho, em horas de 

expediente, para poderem consultar os processos que estavam agendados para a 

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

--------Continuando a intervir, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que achou mal a 

apresentação de parte dos elementos do executivo aos funcionários municipais, 

porque os membros do executivo são sete e não quatro e que continua à espera que 

seja disponibilizado um gabinete para os vereadores sem pelouros e que lhe seja 

entregue o traçado do Eixo Águeda/Aveiro, bem como o Relatório do trabalho 

desenvolvido pela firma de advogados que a Câmara contratou e que não entende 

porque é que os vereadores não podem usar da palavra nas sessões da Assembleia 

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

-------A seguir, o Sr. Vereador referiu-se à firma JAD afirmando que quando abordou 

este assunto, pela primeira vez, ainda estavam em execução as terraplanagens para a 

ampliação e que, desde então, não foram tomadas quaisquer medidas para melhorar 

as condições de vida dos moradores naquela zona; que apenas foram feitos testes de 

sonorização às instalações, mas que os resultados são dúbios conforme as condições 

em que são feitos, além de que sabe que as obras continuam, com alteração de 

fachadas e abertura de uma vala até ao caminho publico. Segundo afirmou o Sr. 

Vereador, trata-se  de uma zona residencial e não industrial e a Câmara deve ser mais 

diligente na defesa de quem mora  naquele local antes que seja tarde demais e se 

criem problemas graves àqueles munícipes. ------------------------------------------------------ 

--------O Sr. Presidente informou que a Câmara licencia no estrito cumprimento da 

legislação aplicável e no local em apreço, segundo o PDM, é permitido o licenciamento 

de construção para habitação e pavilhões para comércio e industrial tipo 3. Disse, 

também, o Sr. Presidente que foi nesse sentido que se pronunciou a Comissão de 
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Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro, quando questionada pela 

Câmara, e que esse parecer foi remetidos aos respetivos moradores. -------------------- 

-------Reforçando esta questão, o Sr. Presidente informou que o Plano Diretor 

Municipal de Águeda, aprovado em 2012, permite o funcionamento da industria que se 

encontra no local e que aquando do pedido da ampliação não se podia ter feito 

diferente, porque cumpre a legislação, conforme cumpria o pavilhão inic ial, por isso 

não se podia fazer diferente, a Câmara não tem legitimidade para impedir a laboração 

daquela empresa, embora entenda que os moradores se sintam incomodados. -------- 

--------Também o Sr. Vereador Luís Pinho se manifestou acerca da localização da 

firma JAD, para dizer que os moradores se sentem incomodados com a laboração 

daquela instalação industrial junto às suas habitações, que está a prejudicar o seu 

descanso e as suas condições de habitabilidade, que é um direito constitucional, que 

já fizeram denuncias para todas as instituições com competências para agir 

relativamente ao assunto, mas que nunca foram atendidos nos seus interesses. ------- 

--------O Sr. Presidente informou que sempre que chegaram queixas à Câmara elas 

foram encaminhadas para as entidades com legitimidade para as analisar, 

acrescentando que entende, perfeitamente, que os moradores se sintam prejudicados 

mas a firma JAD também está legitimada para laborar naquele local; que estão ambas 

as partes licenciadas em conformidade com a lei, tanto a firma como as habitações. - 

--------Voltando a referir-se à iluminação de natal, o Sr. Vereador  Antero Almeida  quis 

saber se o micro pai natal que se encontra em exposição  no Posto de Turismo é o 

mesmo que foi contratualizado no ano passado, tendo o Sr. Presidente confirmado. -- 

--------Afirmou este  Sr. Vereador que, na sua perspetiva, o natal não é para o turismo, 

que é para as pessoas do concelho pelo que entende que se deveria colocar uma 

árvore de natal em cada Junta/União de freguesia porque não se pode justificar o 

custo dos enfeites com a eventual receita dos comerciantes. -------------------------------- 

--------O Sr. Presidente informou que a aposta é na cidade, nomeadamente na parte 

baixa, e se se  diminuíssem os enfeites em Águeda para deslocar para as freguesias, 

a cidade perdia a imponência e espetacularidade que tem apresentado, situação que 

não se pretende. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------O Sr. Vereador Luís Pinho, sobre este assunto, disse que as pessoas gostam de 

vir à cidade ver a iluminação de natal mas que também gostam de ver a sua terra 

ornamentada e o seu comércio também beneficiado, pelo que gostaria que se 

pensasse nessa opção no próximo ano. ----------------------------------------------------------- 

--------Retomando a sua intervenção, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que a 

localização do Posto de Vacinação em Águeda não foi a mais indicada e lembrou a 

sua sugestão de instalar aquela infraestrutura no Pavilhão Desportivo de Travassô e 
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apela ao bom senso e margem negocial da Câmara para se encontrar uma alternativa 

ao posto existente lembrando a colaboração que tem havido com o Ministério da 

Saúde, quando se  assumiram as obras no Hospital, na Centro de Saúde, na Unidade 

de Saúde de Travassô e de Aguada de Cima. ---------------------------------------------------- 

--------Continuando, o Sr. Vereador Antero Almeida perguntou se a GNR já está a 

pagar renda pela instalação do seu Posto Territorial de Arrancada do Vouga em 

edifício municipal, tendo o Sr. Presidente informado que brevemente vai ser celebrado 

o respetivo contrato de arrendamento do imóvel. ------------------------------------------------ 

--------Acerca da relação da Câmara com o Ministério da Saúde, o Sr. Presidente 

informou que tudo tem sido feito para criar condições para que a população do 

concelho aceda a cuidados de saúde e enumerou algumas benfeitorias patrocinadas 

pela Câmara, nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------ 

--------Em Aguada de Cima a Câmara executou a obra da Unidade de Saúde e tudo foi 

feito para que lá fosse colocado um médico, só lá não está por quebra de 

compromisso por parte do Ministério da Saúde; falta o mobiliário que a Administração 

Regional de Saúde ficou de fornecer; --------------------------------------------------------------- 

--------As obras no Hospital estão a avançar conforme o previsto, assim como as da 

Unidade de Saúde de Travassô. --------------------------------------------------------------------- 

--------Está prevista uma Unidade de Saúde para Barrô.--------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Antero Almeida aproveitou para dizer que, se até em Lisboa 

existem problemas com falta de médicos, pelo que não será de estranhar que isso 

aconteça na província. ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Presidente rematou dizendo que nunca se apercebeu de falta de peso 

político em Águeda, que todos do problemas se vão resolvendo conforme vão 

aparecendo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Neste ponto das informações, a Câmara tomou, também, conhecimento da 

situação financeira da Câmara, reportada ao dia 31 de outubro do corrente ano.------- 

---------ATAS DAS DUAS  ÚLTIMAS REUNIÕES ----------------------------------------------- 

---------A seguir, tendo em vista o disposto no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, foram colocadas à aprovação dos presentes nas reuniões a que as 

mesmas dizem respeito, as atas das reuniões n.ºs 18/21 e 19/21. ------------------------- 

 --------A ata da reunião n.º 19/21 foi aprovada por unanimidade. ---------------------------- 

--------A ata da reunião n.º 18/21 foi aprovada por maioria, com os votos a favor do Sr. 

Presidente e do Sr. Vereador Edson Santos e o voto contra do Sr. Vereador  Antero 

Almeida, que disse que é contra o método de elaboração das atas do Executivo, 

porque entendem que deveriam ser feitas da mesma forma que as da Assembleia 
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Municipal, com gravação das reuniões e as atas a reproduzir “ipsis verbis” o que se 

passou nas mesmas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Os Srs. Vereadores Marlene Gaio, Vasco Oliveira, Daniela Herculano e Luís 

Pinho não votaram a provação da ata n.º 18/21, dado não terem participado na 

referida 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 MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------------- 

 --------AUTOS DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO 

-------Tendo-se vistoriado a totalidade das obras a seguir indicadas, e verificando-se 

que as mesmas se encontram concluídas nenhuma observação havendo a fazer, não 

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

quais se deva responsabilizar os respetivos empreiteiros, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, nos termos do disposto na alínea no n.º 5 do artigo 295.º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP) e nos precisos termos das propostas que foram presentes e 

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

proceder à liberação das cauções das obras que se indicam, nas percentagens que se 

referem: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 489/21 - Abertura de Vias na Zona de Ampliação do Parque 

Empresarial do Casarão – no valor de de 30% da caução existente; ---------------------- 

--------PROPOSTA 490/21 - Reabilitação dos Caramanchões do Parque de Espinhel – 

no valor de de 10% da caução existente; ---------------------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 491/21 - Reabilitação da Rede Pluvial Baixa da Cidade de Águeda 

(Rua Fernando Caldeira, Rua Luís de Camões e Praça da República) – no valor de de 

60% da caução existente; ------------------------------------------------------------------------------ 

-------PROPOSTA 492/21 - Requalificação Urbana a Poente – Rua Maria de Melo 

Corga, Rua Capitão José Maria Coutinho, Rua Fonte do Outeiro e Rua Dr. Eduardo 

Caldeira –  no valor de 30% da caução existente; ----------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 493/21 - Requalificação Urbana da Zona Envolvente ao Centro de 

Artes – Rua Armindo Santos e Rua Joaquim Valente de Almeida - de 75% da caução 

existente; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 494/21 - Controlo de Cheias em Águeda – Intervenções nas 

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

Secundário do Rio Águeda “By-Pass” em Águeda – Canal Secundário do Rio Águeda -

------Ponte de Óis da Ribeira – Conclusão – no valor de 15% da caução existente; --- 
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-------PROPOSTA 495/21 - Construção do Centro de Artes de Águeda – no valor de 

90% da caução existente; ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------PROPOSTA 496/21 - Reparações de Defeitos e Anomalias no Edifício Espaço 

Multigeracional – no valor de 45% da caução existente; --------------------------------------- 

--------PROPOSTA 497/21 - Execução de Estacionamento da Rua de São Pedro – no 

valor de 10% da caução existente; ------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 498/21 - Construção do Centro Educativo de Macinhata do Vouga – 

Conclusão – no valor de 40% da caução existente; --------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 499/21 - Construção do Centro Educativo de Macinhata do Vouga – 

Correção de Infiltrações – no valor de 100% da caução existente; -------------------------- 

--------PROPOSTA 500/21 - Construção do Centro Educativo de Macinhata do Vouga – 

Correção de Anomalias – no valor de 75% da caução existente; ---------------------------- 

--------PROPOSTA 501/21 - Pavimentação e Arranjos Urbanísticos do Estacionamento 

do Redolho na Borralha – no valor de de 15% da caução existente; ------------------------ 

--------PROPOSTA 502/21 - Pavimentação e repavimentação de Vias, por Lotes, em Á-

dos-Ferreiros, Raivo e Valongo do Vouga – Lote 2: Pavimentação de Vias em Valongo 

do Vouga – no valor de 30% da caução existente; ---------------------------------------------- 

------- A propósito deste assunto o Sr. Vereador Luís Pinho solicitou que, futuramente, 

em casos destes, se identifiquem as obras que fazem parte de cada lote.---------------- 

--------PROPOSTA 503/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA - EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO DA RUA DE SÃO 

PEDRO.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Continuando os trabalhos, considerando que após vistoria, realizada nos termos 

do artigo 398.º do Código dos Contratos Públicos, à totalidade das empreitadas a 

seguir mencionadas, se verificou que as mesmas se encontram concluídas, nenhuma 

observação havendo a fazer , não apresentando deficiências, deteriorações, indícios 

de ruína ou falta de solidez, pelas quais se deva responsabilizar os respetivos 

empreiteiros, a Câmara deliberou aprovar todos os autos de vistoria geral que foram 

presentes e se encontram arquivados na Aplicação Informática junto à Agenda desta 

reunião e consequentemente proceder à receção definitivas das obras a seguir 

indicadas: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 503/21 - Execução de Estacionamento da Rua de São Pedro; ----- 

--------PROPOSTA 504/21 - Reabilitação dos Caramanchões do Parque de Espinhel;  

---------PROPOSTA 505/21 - Construção do Centro Educativo de Macinhata do Vouga 

– Conclusão; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 506 - Construção do Centro Educativo de Macinhata do Vouga – 

Correção de Infiltrações. -------------------------------------------------------------------------------- 
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--------PROPOSTA 507/21 - APROVAÇÃO DO MAPA DE TRABALHOS 

COMPLEMENTARES N.º 2, BEM COMO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO - 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CANADA, FREGUESIA DE AGUADA DE CIMA. ------ 

--------Tendo em conta as questões que foram levantadas relativamente a este 

assunto, tanto pelo Sr. Vereador Luís Pinho como pelo Sr. Vereador Antero Almeida, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, retirar esta proposta e agendá-la para próxima 

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

--------PROPOSTA 508/21 - CONSTRUÇÃO DO DRIVING RANGE - REVOGAÇÃO 

DO CONTRATO.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou, nos precisos termos da 

proposta que foi presente e de acordo com o disposto no artigo 331.º do Código dos 

Contratos Públicos, proceder à revogação, por mútuo acordo entre as partes, sem 

direito a qualquer indemnização para a empresa adjudicatária, do contrato celebrado 

com vista à construção de um “Driving Range”, prescindindo das garantias da 

empreitada e, consequentemente, proceder à libertação de todas as retenções e 

garantias, devendo para o efeito ser assinada previamente a receção definitiva dos 

trabalhos executados.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Vereadores Daniela Herculano, Luís Pinho e Antero Almeida. ------------------------------- 

--------Durante a análise  deste assunto a Sr. Vereadora Daniela Herculano evocar as 

vantagens do equipamento em causa, no que se refere à visão integrada de promoção 

do turismo de negócios, ocupação hoteleira etc, e que o mesmo tinha sido aprovado 

pelas diversas entidades, que tiveram que ser ouvidas para que o projeto pudesse 

avançar, nomeadamente a CCDR, o ministério do Ambiente e nunca foi levantado o 

problema das cheias que agora se invoca para parar o projeto com mais de 63% do 

valor já gasto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Vereador Luís Pinho, que interveio a seguir, propôs que se retirasse este 

ponto e se  juntasse a informação da tomada de posição do projetista, dos autos de 

vistoria e do parecer do IPDJ, uma vez que a reunião de acordo com o empreiteiro 

decorreu em julho de 2020 e só nesta data o assunto era apresentado em reunião.--- 

-------Respondendo ao Sr. Vereador Luís Pinho, o Sr. Vice- Presidente interveio para 

dizer que a decisão tinha de ser tomada nesta reunião, tendo em vista a necessidade 

de se cancelarem as cauções existente. ----------------------------------------------------------- 

 -------Retomando o uso da palavra o Sr. Vereador Luís Pinho questionou se tinha sido 

feita alguma reunião com o presidente da Associação de Golfe que é do nosso 

concelho e dos empresários praticantes de Golfe, dado que estes tinham sido 

envolvidos na parte de construção do projeto, tendo o Sr.  Vereador Edson Santos 
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informado que os praticantes de golfe tinham desaparecido e que não havia nenhuma 

associação de Golfe no Concelho, que fosse do seu conhecimento. ----------------------- 

 -------De seguida, o Sr. Vereador Luís Pinho quis saber qual  a estratégia para esta 

modalidade desportiva, tendo o Sr. Vereador Edson Santos referido que a estratégia 

tinha mudado e que não se previa a construção deste equipamento noutro local. ------ 

-------Referiu, também, o Sr. Vereador Luís Pinho, o custo que a Câmara suportou com 

esta obra e questionou se há intenção de se fazer ressarcir do prejuízos que sofreu, 

ou de tomar medidas que penalizem quem prestou os pareceres técnicos que 

permitiram que a obra se fizesse naquele local. -------------------------------------------------- 

--------A Sra Vereadora Marlene Gaio interveio para dizer que estávamos a falar de 

duas coisas distintas, que uma é a rescisão do contrato, por comum acordo, e para o 

executivo essa decisão está tomada, e a outra é o parecer jurídico para apurar 

eventuais responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------- 

 -------Posto isto,  o Vereador Luís Pinho questionou o Sr. Presidente e o Sr. Vice- 

Presidente, que integravam o executivo que propôs a obra e que concretizou o 

contrato de execução da mesma e atentas as vantagens que eram invocadas à época, 

se este projeto iria ser concretizado ainda que noutro local, tendo os interpelados 

respondido que não previam a execução daquele projeto, nem no atual local nem 

noutro local qualquer porque entendiam que não havia vantagens no projeto e que era 

um ato de coragem estancar desde já a obra para evitar mais gastos. -------------------- 

----------PROPOSTA 514/21 - ESTRADA DE ÁGUEDA ATÉ A-DOS-FERREIROS 

(EN333)-(PROCESSO CF/DAF/EMP-026/21) - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 

ENTREGA DAS PROPOSTAS NOS TERMOS DO ARTIGO 64.º DO CÓDIGO DOS 

CONTRATOS PÚBLICOS ------------------------------------------------------------------------------ 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo do disposto no 

n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o n.º 2 do 

artigo 3.º da Lei n.º 47/2005, de 29 de agosto, ratificar o despacho do Sr. Presidente, 

datado de 27 de outubro findo, através do qual, dadas as circunstâncias excecionais e 

urgentes, aprovou a prorrogação do prazo de entrega das propostas, da empreitada 

de Estrada de Águeda até Á-dos-Ferreiros (EN333), nos termos do disposto no artigo 

64.º do Código dos Contratos Públicos, tendo em conta o exposto na ata n.º 01, de 27 

de outubro de 2021, que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática 

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

----------PROPOSTA 515/21 - ESTRADA ÁGUEDA ATE A-DOS-FERREIROS(EN333)-

RESPOSTA PEDIDO ESCLARECIMENTOS E ACEITAÇÃO LISTA ERROS E 

OMISSÕES, NOS TERMOS DO DISPOSTO NAS  ALÍNEAS A) E B) N.º5 ARTIGO 50 

DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, RESPETIVAMENTE, E 
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS NOS TERMOS N.º1 

ARTIGO 64 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO SR. PRESIDENTE. ------------------- 

---------Seguidamente, em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente, datado de 11 do corrente mês de novembro, através do 

qual,  dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, relativamente à Estrada de 

Águeda até Á-dos-Ferreiros (EN333), aceitou a resposta aos erros e omissões e 

aprovou a publicação da mesma, do novo articulado do mapa de quantidades, bem 

como a prorrogação do prazo de entrega das propostas, por mais 20 dias, sem 

alteração do preço base, de acordo com o exposto na ata n.º 02 do respetivo Júri do 

concurso, a qual foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à 

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

---------PROPOSTA 516/21 - EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA 

CANADA, FREGUESIA DE AGUADA DE CIMA” – APROVAÇÃO DA MINUTA DO 2º 

CONTRATO ADICIONAL ------------------------------------------------------------------------------- 

---------A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar esta proposta uma vez que os 

trabalhos a que se refere a Minuta em questão ainda não foram aprovados. ------------ 

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

--------PROPOSTA 509/21 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA 

APOIO ÀS APLICAÇÕES GIB, UTILIZADAS NO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA ------------- 

---------Analisado todo o processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos 

da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, submeter a proposta que foi presente, de aquisição do serviços de 

manutenção para apoio às aplicações GIB, utilizadas no Município de Águeda, à 

consideração e aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto da alínea 

c) do n.º 1, do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 

22/2015, de 17 de março, uma vez que se prevê que a despesa seja liquidada em 36 

Meses que será o prazo de vigência do Contrato. ----------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 510/21 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 

SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO 

INSTALADOS EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E EDIFÍCIOS ESCOLARES – 

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 07 de outubro de 2021, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, adjudicar a aquisição de serviços de Manutenção de Sistemas de 
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Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado, instalados em Edifícios Municipais e 

Edifícios Escolares, à empresa PROVAC, Unipessoal, Lda, pelo valor contratual de 

65.760,00 € ao qual será adicionado o IVA, bem como aprovar a minuta do contrato da 

aquisição de serviços em causa, a qual que foi presente e  se encontra arquivada na 

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

--------PROPOSTA 524/21 - LIBERTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA - ITAU – 

INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A. ---------------------------------- 

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

unanimidade, proceder à liberação da garantia bancária no valor de 19.189,50 €, 

prestada pela ITAU – Instituto Técnico de Alimentação Humana, SA a favor do 

Município, em conformidade com o previsto no artigo 295º do Código dos Contratos 

Públicos, para acautelar o cumprimento das obrigações contratuais do Concessão da 

Cantina Municipal, para fornecimento de refeições para os Estabelecimentos de 

Educação do Concelho de Águeda e Bar anexo, uma vez que já foi ultrapassado o 

termo do contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PLANO DIRETOR MUNICIPAL ------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 511/21 - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E CONTROLO (RAC) NO 

ÂMBITO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA DA 1ª REVISÃO DO PDM DE 

ÁGUEDA. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Considerado o exposto na proposta que foi presente, a Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Antero 

Almeida, enviar o Relatório de Avaliação e Controlo (resultados do controlo realizado, 

conforme estipulado por aquele diploma), para efeito do cumprimento do n.º 1 e n.º 3 

do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de julho, na sua redação atual, à 

Agência Portuguesa do Ambiente. ------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 541/21 - 2ª ALTERAÇÃO À 1ª REVISÃO DO PDM DE ÁGUEDA - 

SUBMISSÃO À COMISSÃO DE COORDENAÇÃO REGIONAL DO CENTRO PARA 

AGENDAMENTO DA CONFERÊNCIA PROCEDIMENTAL ----------------------------------- 

---------Seguidamente a Câmara analisou a proposta que foi presente e deliberou, por 

maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Antero Almeida, ao abrigo do disposto no 

n.º 2 do artigo 119.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na sua versão atual   em articulação com o 

seu n.º 3 do seu artigo 86.º  submeter a proposta da 2.º Alteração à 1ª Revisão do 

PDM de Águeda à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

(CCDRC) para agendamento da Conferência Procedimental.--------------------------------- 

--------Durante a análise deste processo, os Srs. Vereadores Daniela Herculano e Luís 

Pinho votaram a favor da remessa dos relatórios às entidades em causa mas 
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solicitaram ao Sr. Presidente uma apresentação técnica das alterações que se 

perspetivam ao PDM, já que se trata de documento técnico extenso e com elevada 

complexidade. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente a agendar tal apresentação técnica para data útil ainda não 

definida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES -------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 512/21 - UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS 

MUNICIPAIS POR PARTE DOS ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA MARQUES DE 

CASTILHO (ESMC) -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------A isenção do pagamento da tarifa estabelecida na tabela de taxas referente à 

utilização das Piscinas Municipais aos alunos da Escola Secundária Marques de 

Castilho (ESMC), inseridos na aula de Educação Física, nos termos do artigo 4.º/C6, a 

alínea f) do n.º 1 do artigo 18.º/I do Código Regulamentar do Município de Águeda; -- 

--------A utilização do Pavilhão Multiusos do GiCA por parte dos alunos da Escola 

Secundária Marques de Castilho (ESMC), inseridos na aula de Educação Física, ao 

abrigo do Contrato-Programa N.º 185/2011 e respetiva Adenda N.º 272/2013.----------- 

---------PROPOSTA 513/21 - ISENÇÃO TAXA DE FREQUÊNCIA DAS PISCINAS 

MUNICIPAIS A UTENTES DA CASA DE ACOLHIMENTO RESIDENCIAL DO 

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE RECARDÃES. ------------------------------------------ 

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

ao disposto na alínea u) do n.º1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, e de acordo com o artigo 4.º/C6 e a alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º/I do 

Código Regulamentar do Município de Águeda, aprovar a isenção do pagamento da 

tarifa estabelecida na tabela de taxas aos utentes da unidade de Resposta Social A 

Casa de Acolhimento Residencial, do Centro Social e Paroquial de Recardães.-------- 

---------PROPOSTA 528/21 - APROVAÇÃO DE PREÇOS DOS BILHETES 

REFERENTES À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO DA BANDA ALVARENSE & 

MIMOS DIXIE BAND "IN THE CITY" NO CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA ----------- 

---------A Câmara deliberou, por unanimidade retirar esta proposta. ------------------------ 

---------PROPOSTA 529/21 - APROVAÇÃO DE DOAÇÃO DE TRABALHO ARTÍSTICO 

– PATRÍCIA MAGALHÃES ----------------------------------------------------------------------------- 

---------Prosseguindo a reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, em 

conformidade com o disposto  na alínea j) do nº1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro, aceitar a doação do desenho pertencente à coleção 
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“Cartas de Mim”,  identificado como  "SEM TÍTULO #14, 2021" da autoria de Patrícia 

Magalhães para integrar o espólio da Coleção do Centro de Artes de Águeda.---------- 

---------Relativamente a este assunto a Sr. Vereadora Daniela Herculano referiu a 

necessidade de se agradecer esta oferta e sugeriu que numa próxima doação deste 

género se junte à proposta fotografias da respetiva obra. ------------------------------------- 

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

-PROPOSTA 518/21 - APOIO FINANCEIRO PARA O SPORTING CLUBE DE 

FERMENTELOS PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO NA MODALIDADE 

DE FUTEBOL – ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021” – CONTRATO-PROGRAMA N.º 

125/21 – DESPESA PLURIANUAL ------------------------------------------------------------------ 

---------Presente, a seguir uma proposta onde se refere que, devido às contingências 

causadas pelo SARS-COV-2 o Sporting Clube de Fermentelos viu-se  obrigado a adiar 

o Torneio XV Torneio Internacional Pateira Cup, que estava previsto ocorrer de 17 a 

19 de a setembro de 2021, para os dias 1, 2 e 3 de julho de 2022, por se considerar 

que não existiam condições para a realização da iniciativa desportiva em segurança, 

tendo ambas as partes concordam com a alteração da data, o que irá originar o  uma 

despesa plurianual. --------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Nestes termos, a Câmara deliberou, por unanimidade, submeter à consideração 

da Assembleia Municipal, em conformidade com o artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro republicada em anexo à Lei n.º 22/2015 de 17 de março, a autorização 

prévia para a assunção desta despesa plurianual, decorrente da alteração ao 

protocolo oportunamente celebrado.----------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 519/21 - APOIO FINANCEIRO PARA O ACTIB PARA O 

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO NA MODALIDADE DE MOTOCROSS - ÉPOCA 

DESPORTIVA 2020/2021” – CONTRATO-PROGRAMA N.º 96/21 – DESPESA 

PLURIANUAL - ADIAMENTO MXGP 2021 -------------------------------------------------------- 

-------Presente, a seguir uma proposta onde se refere que, devido às contingências 

causadas pelo SARS-COV-2 a Associação ACTIB – Águeda Action Club  viu-se  

obrigado a adiar do Campeonato do Mundo de Motocross – MXGP 2021, previsto para 

ocorrer a 18 e 19 de setembro de 2021, para se realizar em 2022, em a data anunciar 

oportunamente por se considerar que não existiam condições para a realização da 

iniciativa desportiva em segurança, tendo ambas as partes concordam com a 

alteração da data, o que irá originar uma despesa plurianual. -------------------------------- 

---------Nestes termos, a Câmara deliberou, por unanimidade, submeter à consideração 

da Assembleia Municipal, em conformidade com o artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 

de fevereiro republicada em anexo à Lei n.º 22/2015 de 17 de março, a autorização 
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prévia para a assunção desta despesa plurianual, decorrente da alteração ao 

protocolo oportunamente celebrado.----------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 520/21 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO - LICENÇA ESPECIAL 

DE RUÍDO -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do n.º 3 do artigo 

164.º do Código do Procedimento Administrativo e do artigo 3.º da Lei n.º 47/2005. de 

29 de Agosto, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 27 de outubro último, 

através do qual, dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, isentou o Projeto 

Jovem - Associação Cultural e Recreativa de Fermentelos, do pagamento de taxas da 

licença especial de ruído, no âmbito do evento “Baile de Halloween”, que se realizou 

num espaço da Associação, no passado dia 31 de outubro. --------------------------------- 

---------PROPOSTA 521/21 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO PEDIDO DE 

ISENÇÃO DE TAXAS DA OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO - BANDA NOVA DE 

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

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente, datado de 29 de outubro findo, através do qual, dadas as 

circunstancias excecionais e urgentes, isentou a Associação Banda Nova de 

Fermentelos, do pagamento das taxas relativas à licença de ocupação do espaço 

público, com a área de 1.250m2, para instalação de uma tenda, no âmbito das 

comemorações do centenário da Associação, que se realizaram no passado dia 06. ---

------PROPOSTA 522/21 - CONCESSÃO DE APOIO NO ÂMBITO DO PROTOCOLO 

N.º 90/2021, CELEBRADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ÁGUEDA E O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA. ----------- 

---------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara analisou o processo e deliberou, por 

maioria com a abstenção do Sr. Vereador Antero Almeida, tendo em conta que a 

respetiva instituição pretende adquirir uma ambulância, do tipo B, conceder à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda, o apoio financeiro no 

valor de 50.000,00€, previsto no n.º 2 da Cláusula Terceira do Protocolo n.º 90/2021, 

oportunamente celebrado com aquela instituição. ---------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Antero disse que a sua abstenção não pretende, de forma 

alguma desvalorizar os Bombeiros ou o trabalho que prestam à comunidade, mas 

lembra que, no ano passado, aquela Associação teve à sua disposição esta mesma 

importância, destinada a apoiar a aquisição de viaturas, e que não a utilizou para esse 

fim., preferiu aplicá-la na  aquisição de equipamento para o quartel, na sequência das 

obras de ampliação e remodelação a que o mesmo foi submetido. ------------------------ 
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---------PROPOSTA 536/21 - SOLICITAÇÃO DE INSPEÇÃO DO PARQUE INFANTIL 

DA  ASSOCIAÇÃO FERMENTELENSE DE ASSISTÊNCIA  E DA ISENÇÃO DE 

TAXAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do 

disposto no n.º 1 da alínea b), do artigo 18/I do Código Regulamentar do Município de 

Águeda, isentar a Associação Fermentelense de Assistência a Crianças e Pessoas de 

Terceira Idade (AFA), com sede na Rua João Nunes Geraldo, n.º 10, no lugar e  

Freguesia de Fermentelos, do pagamento da taxa relativa à vistoria técnica ao parque 

infantil, sito na referida Rua João Nunes Geraldo.----------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 547/21 - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA RELATIVA À 

VISTORIA TÉCNICA AO PARQUE INFANTIL DA CASA DA CRIANÇA ------------------ 

---------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no n.º 1 

da alínea b), do artigo 18/I do Código Regulamentar do Município de Águeda, isentar a 

Santa Casa da Misericórdia de Águeda, com sede na Rua da Misericórdia, n.º 219, em 

Águeda, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, do pagamento da taxa relativa 

à vistoria técnica ao parque infantil, sito na referida Rua da Misericórdia.----------------- 

---------PROPOSTA 550/21 - SEGUNDA ADENDA AO PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO N.º 90/2021, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E A 

AHBVA PARA EFEITOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ----------------------------------- 

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

unanimidade, considerando os termos da cláusula sétima do Protocolo n.º 90/2021, 

celebrar com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda  

uma adenda ao referido protocolo, nos termos da minuta que foi presente e 

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

reunião, no âmbito da qual se prevê a comparticipação financeira a ser atribuída 

pelo Município de Águeda àquela Associação, devida face à constituição da 

segunda Equipa de Intervenção Prioritária (EPI). ------------------------------------------- 

---------PROTOCOLOS ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 517/21 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A DIREÇÃO-

GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES E COMUNIDADES PORTUGUESAS PARA 

A CRIAÇÃO DO GABINETE DE APOIO AOS EMIGRANTE  DE ÁGUEDA  ------------- 

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

o disposto nas alíneas h) e m) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, alterada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, e nas alíneas o), v) e 

bbb) do n.º 1 do artigo 33.º da mesma Lei, celebração um Protocolo de Cooperação 

com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, o qual foi 
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presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta 

reunião e que se destina a regular, de acordo com o artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 

104/2018, de 29 de novembro, as formas de articulação e colaboração entre aquela 

Direção-Geral a Câmara, no apoio aos trabalhadores do Gabinete de Apoio aos 

Emigrantes (GAE) de Águeda,. ----------------------------------------------------------------------- 

--------A propósito deste assunto, o Sr. Vereador Luís Pinho alertou para o facto de que 

se encontrarem no nosso concelho alguns emigrantes a residir em habitações sem as 

mínimas condições de habitabilidade ou em habitações sobrelotadas e outros, ainda, a 

residir em locais que não se destinam a habitação. --------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 523/21 - PROTOCOLO PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 

SAZONAL 2021-2022 ----------------------------------------------------------------------------------- 

---------De seguida, considerando o disposto nas alíneas g) e h) do n.º 2 do artigo 23º 

do anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, quanto às 

atribuições do município, nomeadamente nas áreas de saúde e ação social, bem 

como o previsto na alínea u) do nº 1, do artigo 33º da mesma Lei, nomeadamente a 

competência de "(...) apoiar atividades de natureza social (...) ou outra de interesse 

para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 

prevenção das doenças”, a Câmara deliberou, por unanimidade, celebrar um protocolo 

de cooperação, entre o Município de Águeda e a Associação Nacional de Farmácias e 

a Associação de Farmácias de Portugal, nos termos da Minuta que foi presente e se 

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

--------De igual forma foi deliberado, tendo em conta  a campanha de vacinação irá 

ocorrer desde novembro de 2021 a março de 2022, submeter à autorização prévia da 

Assembleia Municipal a assunção da despesa plurianual decorrente  da celebração 

deste protocolo de Colaboração, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 setembro, submeter à apreciação e 

deliberação da Assembleia Municipal a assunção do respetivo compromisso 

plurianual, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º1 do artigo 6.º 

da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro.----------------------------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 525/21 - ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO N.º 

175/21, CELEBRADO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA ---

------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos termos da 

proposta que foi presente, submeter à apreciação da Assembleia Municipal, de 

acordo com o disposto nas alíneas m), t), ee), qq) e ccc), do n.º 1 do artigo 33.º e 

alíneas j) e k) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, a aprovação da proposta de celebração de Adenda ao Protocolo de 
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Colaboração n.º 175/21, celebrado a 22 de abril de 2021, entre o Município e a 

Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, nos termos da minuta de adenda que foi 

presente e aprovada e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à 

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

--------PROPOSTA 542/21 - REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 17 DE AGOSTO 

DE 2021 E CELEBRAÇÃO DE ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO N.º 

212/2021, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A JUNTA DE FREGUESIA DE 

AGUADA DE CIMA, PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO EM 2021 ---------- 

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

unanimidade, revogar, nos termos do artigo 165.º do Código do Procedimento 

Administrativo, a deliberação da Câmara Municipal exarada na reunião ordinária de 17 

de agosto de 2021, de aprovação da proposta n.º 419/2021, de adenda ao Protocolo 

de Colaboração n.º 212/21 (anexo II), celebrado entre o Município de Águeda e a 

Freguesia de Aguada de Cima, para atribuição de apoio financeiro em 2021 e 

submeter à Assembleia Municipal, de acordo com o disposto nas alíneas m), t), ee), 

qq) e ccc), do n.º 1 do artigo 33.º e alíneas j) e k) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação da proposta de 

celebração de Adenda ao Protocolo de Colaboração n.º 212/2021, celebrado entre o 

Município de Águeda e a Freguesia de Aguada de Cima para atribuição de apoio 

financeiro em 2021, nos termos da respetiva minuta que foi presente e se encontra 

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

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

--------PROPOSTA 526/21 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS DE AÇÃO 

SOCIAL PARA OS ÓRGÃOS INTERMUNICIPAIS NO ANO DE 2021 NO ÂMBITO DO 

DECRETO-LEI N.º 55/2020, DE 12 DE AGOSTO ----------------------------------------------- 

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

Vereadores Daniela Herculano e Luís Pinho, nos precisos termos referidos na 

proposta que foi presente e após avaliação da informação disponível, aceitar que a 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), não assuma, para o ano de 

2021, as competências previstas no Decreto- Lei 55/2020 de 12 de dezembro, tendo 

em conta as razões apontadas na deliberação do Concelho Intermunicipal, que foi 

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

reunião, dando-se assim por transcrita. ------------------------------------------------------------- 

---------De igual modo foi deliberado ao abrigo do disposto na Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto, do artigo 32º do Decreto-Lei n.º 55/2020 de 12 de agosto, e, em conformidade 

---------PROPOSTA 527/21 - PEDIDO DE APOIO NO TRANSPORTE DE BRUNA 
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ALEXANDRA MONTEIRO DOS SANTOS – ESTUDANTE NA UNIVERSIDADE DE 

AVEIRO - --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

termos da alínea v), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º75/2013 de 12 de 

setembro apoiar financeiramente o transporte da aluna  Bruna Alexandra Monteiro dos 

Santos para a Universidade de Aveiro, nos precisos termos da Proposta que foi 

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

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

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

--------PROPOSTA 530/21 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE INCUBAÇÃO ----------- 

-------De seguida, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador 

Antero Almeida, considerando o enquadramento da evolução desta empresa no atual 

contexto de pandemia e a resiliência demonstrada pela mesma, autorizar a  

prorrogação do prazo de incubação do projeto Infinito Azul, Lda. por mais dois anos, 

conforme previsto no n.º 4 do artigo 7.º/D4 do Código Regulamentar do Município de 

Águeda, parte D4. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Antero Almeida justificou o seu voto contra por considerar que ao 

prorrogar-se o prazo de incubação se está a conferir regalias à empresa e a desvirtuar  

as regras da concorrência. ----------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 531/21 - NOMEAÇÃO DO ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE 

DADOS DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA ------------------------------------------------------------- 

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

despacho n.º 26/2018, de 24 de maio de 2018, foi designada como Encarregada de 

Proteção de Dados, a Engenheira Sónia Marques, e sendo crucial assegurar a 

continuidade de funções e o regular funcionamento dos serviços, a Câmara deliberou, 

por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Luís Pinho,  nos termos do artigo 37.º 

do RGPD e do artigo 12.º da Lei n.º 58/2019, de 18 de agosto, nomear a Engenheira 

Sónia Gomes Marques, Técnica Superior do Município, para Encarregada de Proteção 

de Dados do Município de Águeda. ------------------------------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 543/21 - SOLICITAÇÃO  PARA AUMENTO DAS COBERTURAS 

DE ESPLANADAS NO LARGO 1º MAIO ----------------------------------------------------------- 

--------A seguir, depois de analisada a proposta que foi presente, a  Câmara deliberou, 

por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Antero Almeida autorizar o bar Ducati 

Lounge e a Cervejaria Talábriga, sitos no Largo 1º a aumentar as coberturas das suas 

esplanadas, no intuito de  dinamizar a promoção dos mesmos proporcionando aos 

cidadãos aguedenses e aos visitantes todas as condições de conforto e 

distanciamento de segurança exigidas pelas normas de higiene e saúde da Direção 
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Geral de Saúde, comprometendo-se, os titulares do direito de exploração dos 

mesmos, a recuar as mesas das esplanadas, nos dias com maior afluência de público, 

durante o evento AgitÁgueda, articulando essa eventual necessidade com a respetiva 

organização . ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Acerca deste assunto o Sr. Vereador Luís Pinho disse que votava a favor da 

proposta, mas que os serviços camarários teriam que assegurar a segurança da 

estrutura que vir a ser construída, já que as fotos que acompanham a proposta e a 

natureza desta se referem a estruturas não fixas. ----------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 544/21 - AQUISIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA PARA 2022 E 2023 ----

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

Sr. Vereador Antero Almeida, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter a proposta que foi 

presente, de Aquisição de Energia Elétrica, em mercado liberalizado, para todas as 

instalações elétricas do Município de Águeda, à consideração e aprovação da 

Assembleia Municipal, nos termos do disposto da alínea c) do n.º 1, do artigo 6.º da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, uma 

vez que se prevê que a despesa seja liquidada no prazo de 12 meses, que será o 

prazo de vigência do Contrato. ------------------------------------------------------------------------ 

--------O Sr. Vereador Antero Almeida disse que se abstinha por entender que a 

proposta não contém todos os elementos que considera úteis para uma boa 

apreciação por não constar o Caderno de Encargos, não mencionar a legislação 

aplicável nem conter uma estimativa de quanto se pode poupar com esta resolução.- 

 -------A este propósito o Sr. Vereador Luís Pinho questionou o Executivo sobre se as 

leituras dos consumos eram verificadas tendo o Sr. Presidente assegurado que sim.- 

------- Foi ainda notado a incoerência entre o investimento que tem sido efetuado com 

a substituição da iluminação existente por outra de leds, mais eficiente, e o valor dos 

consumos que tem vindo sempre em crescendo, solicitando um acompanhamento 

efetivo da matéria. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente informou que o valor do consumo seria muito mais elevado se a 

iluminação existente não tivesse sido substituída pela leds. ---------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 533/21 - CANCELAMENTO DAS CLAUSULAS DE REVERSÃO   

TRIANGLES - CYCLING EQUIPMENTS, S.A. --------------------------------------------------- 

--------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o cancelamento 

das alíneas a) das cláusulas de reversão sobre os seguintes prédios urbanos sitos no 

Parque Empresarial do Casarão, designados por: Lote 42A, sito na freguesia de 

Aguada de Cima, concelho de Águeda, inscrito na matriz predial urbana da freguesia 
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de Aguada de Cima sob o artigo 3936 e descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Águeda sob o número 9393; Lote 50, sito na freguesia de Aguada de Cima, 

concelho de Águeda, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Aguada de 

Cima sob o artigo 3515 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Águeda sob 

o número 8118 ; e lote 51, sito na freguesia de Aguada de Cima, concelho de Águeda, 

inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Aguada de Cima sob o artigo 3516 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Águeda sob o número 8119,  da 

seguinte forma: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------a) Prédio n.º 9393 / Aguada de Cima: cancelamento da alínea a) da Cláusula 

de reversão registada pela AP. 7315 de 2015/05/07, referente ao lote 42A (registo 

9393), uma vez que a empresa Triangle’s – Cycling Equipments, S.A., NIPC 513 406 

603, concluiu a edificação e obteve a respetiva autorização de utilização, mantendo-se 

as alíneas b) e c); ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------b) Prédios n.os 8118 e 8119 / Aguada de Cima: cancelamento da alínea a) da 

Cláusula de Reversão registada pela AP. 1941 de 2017/09/13, referente aos lotes 50 e 

51 (registos 8118 e 8119), uma vez que a empresa Triangle’s – Cycling Equipments, 

S.A., NIPC 513 406 603, concluiu a edificação e obteve a respetiva autorização de 

utilização, mantendo-se as alíneas b) e c). -------------------------------------------------------- 

---------De igual forma foi deliberado, para efeitos da agregação dos lotes acima 

referidos, que para o lote 42B, conforme previsto no 8.º Aditamento ao Alvará de 

Loteamento 1/2011, AP. 2087 de 2019/02/27, deverão apenas manter-se as alíneas b) 

e c) das Cláusulas de Reversão constantes dos registos supra mencionados.---------- 

--------PROPOSTA 534/21 - INTERPRETAÇÃO ARTIGO 14.º DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO – ÁGUEDA ------------------ 

--------Tendo em conta as dúvidas suscitadas durante a análise deste assunto, foi 

deliberado, por unanimidade, retirar esta proposta para apreciação em próxima 

reunião, instruída com o parecer à CCDRC sobre o procedimento a seguir nestas 

situações. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 537/21 - TERMO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ÁGUEDA E A ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA. ------------------------------ 

---------Continuando os trabalhos a Câmara deliberou por unanimidade, nos termos do 

disposto nas alíneas o), u) e aaa) do n.º1 do artigo 33.º e do n.º1 do artigo 34.º  do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro aprovar a proposta de Parceria  a 

celebrar com a ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa, tendo em vista o 

compromisso de colaboração  na implementação e desenvolvimento do Programa 

Eco-Escolas no concelho.------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 546/21 - REFEIÇÕES ESCOLARES ------------------------------------- 

----------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, em cumprimento do 

disposto na alínea hh) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,  aprovar a 

submissão da candidatura na plataforma REVVASE relativamente ao Programa de 

Fornecimento de Refeições Escolares para os alunos do pré escolar e 1.º ciclo do 

ensino básico do concelho de Águeda, pelos refeitórios concessionados pela DGEstE, 

considerando a alteração do preço unitário de 1,86€ para 1,95€. A estes preços será  

adicionado o IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------------------------- 

---------VIATURAS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 532/21 - ABATE DE VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL ----------- 

---------Ao ter conhecimento de que  as duas candidaturas ao aviso n.º 12381/2019, do 

Fundo Ambiental, “3.ª fase do programa de apoio à mobilidade elétrica na 

administração pública" que contemplam a aquisição de duas viaturas elétricas e o 

abate de duas viaturas da frota, equipadas com motores térmicos e com mais de 10 

anos, foram aprovadas no decorrer de 2021, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o abate, na frota municipal, das viaturas abaixo identificadas, caso o processo 

de aquisição das referidas candidaturas seja concluído, uma vez que se considera do 

maior interesse a redução das emissões do parque de veículos do estado em 20% até 

2020, além de incitar a descarbonização e a melhoria do desempenho ambiental do 

parque de Veículos do Estado, coadjuvando no compromisso de um Portugal neutro 

em carbono no ano de 2050: -------------------------------------------------------------------------- 

- Viatura Toyota Corolla, ligeira de mercadorias, a gasóleo, com matricula 12-85-QQ 

de 23-11- 2000 e com 219080 Km; ------------------------------------------------------------------ 

- Viatura Renault Kangoo, ligeira de passageiros, a gasolina, com matricula 32-04-NC 

de 30-03-1999 e com 200381 Km. ------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 545/21 - DESPESAS PLURIANUAIS - VIATURAS LEASING ------- 

--------Analisado o processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do 

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

setembro, submeter a proposta que foi presente, relativa à Operação de financiamento 

por locação financeira (leasing) para aquisição de duas viaturas elétricas, no âmbito da 

3.ª fase do programa de apoio à mobilidade elétrica na administração pública à 

consideração e aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto da alínea 

c) do n.º 1, do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 

22/2015, de 17 de março, uma vez que se prevê que a despesa seja liquidada em 48 

meses que será o prazo de vigência do Contrato. ----------------------------------------------- 

---------REGIMENTO-------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------PROPOSTA 535/21 - REGIMENTO DAS REUNIÕES DO ÓRGÃO EXECUTIVO 

DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA ------------------------------------------------------------------------- 

--------Considerando as questões que foram colocados sobre o documento em apreço, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, retirar esta proposta para apreciação em 

próxima reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

--------PROPOSTA 538/21 - DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE – 

TECNO LUSITO- COMPONENTES PARA MOTOS E BICICLETAS, LDA. 

(PROCESSO DE OBRAS N.º 131/86) -------------------------------------------------------------- 

--------Continuando os trabalhos foi presente o Processo de obras n.º 131/86 , em 

nome da empresa Tecno Lusito – Componentes Para Motos e Bicicletas, Lda com 

sede na rua Alto do Vale do Grou, Apartado 42, freguesia de Aguada de Cima, que 

procedeu ao levantamento do Alvará de Licenciamento de Obras de Alterações e 

Construções n.º 30/15, datado de 2015.03.18, para obras de alteração de edifício e 

construção de muros, sito em Vale do Grou, freguesia de Águeda e Borralha, com 

prazo de execução até 2016/03/18. ------------------------------------------------------------------ 

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

422 21 RD, que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação informática junto a  

Agenda desta reunião, que, até à presente data, a empresa requerente não  concluiu a 

construção, a Câmara deliberou, por unanimidade, 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.------

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

--------PROPOSTA 539/21 - DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE – 

LEMIS - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE MÓVEIS E ESTRUTURAS, LDA. 

(PROCESSO DE OBRAS N.º 894/87) -------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, foi presente o Processo de obras n.º  894/87, em nome da empresa  

LEMIS - Sociedade Industrial de Móveis e Estruturas, Lda., com sede no Lugar da 

Aguieira, Apartado 15, freguesia de Valongo do Vouga, que apresentou os projetos de 

especialidades para a ampliação e alteração de edificação destinada a indústria do 

tipo 3, em regime de propriedade horizontal e construção de muro de suporte de 

terras, tendo sido notificada da aprovação dos mesmos, através do oficio n.º 1420/19, 

de 28.06.2019.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------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 empresa em causa não requereu a 

emissão do respetivo Alvará de Licença, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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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.--------------------------------------------------------------------- 

-----------PROPOSTA 540/21 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - VÍTOR 

MANUEL GOMES VIDAL (PROCESSO DE OBRAS N.º 274/21) --------------------------- 

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

que a pretensão se enquadra nas condicionantes d  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 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 de 1311m2 de um prédio localizado na rua da Nossa Senhora das 

Dores, na Redonda, na Freguesia de Valongo do Vouga, inscrito na matriz rústica sob 

o artigo n.º 1353, com a área total de 2931m2, sendo a área da parcela sobrante de 

1620m2 . ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------O prédio é propriedade de Victor Manuel Gomes Vidal, residente na rua do 

Salgueiro 779, na freguesia de Valongo do Vouga . --------------------------------------------- 

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

-------PROPOSTA 549/21 - FISCALIDADE DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA PARA O 

ANO DE 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Depois de devidamente analisada a proposta que foi presente e se encontra 

arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, a Câmara deliberou, 

por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Antero Almeida, aprovar e submeter à 

apreciação da Assembleia Municipal, de acordo com o disposto nas alíneas c) e d) do 

n.º 1 do artigo 25.º e na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, as seguintes propostas, para vigorar no ano de 2022: -- 

------- A - Fixação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), no mínimo 

legalmente admissível de 0,30% sobre os prédios urbanos avaliados nos termos dos 

números 1 e 5 do artigo 112.º CIMI, com: ---------------------------------------------------------- 

-------Majoração da taxa do Imposto Municipal sobre Prédios Urbanos Devolutos e 

Prédios em Ruínas, para o triplo, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 112.º do 

CIMI;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Majoração da taxa do Imposto Municipal sobre os Prédios Urbanos Degradados, 

em 30%, nos termos do n.º 8 do artigo 112.º do CIMI; ----------------------------------------- 

--------Redução da taxa de IMI, de acordo com o artigo 112.º- A do CIMI, em função do 

número de descendentes de acordo com os seguintes valores (o número de 

dependentes a cargo considerado, é o que consta na declaração do IRS anual): --------

-20,00€ para famílias com um dependente; ------------------------------------------------- 
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-------- 40,00€ para famílias com dois dependentes; --------------------------------------------- 

-------70,00€ para famílias com três ou mais dependentes. ------------------------------------ 

-------B – Lançamento, em 2022, nos termos do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, de um percentual da Derrama de: ----------------------------------------------------- 

--------1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC, para sujeitos passivos 

que tenham um volume de negócios superior a 100.000,00€; ------------------------------- 

--------0,0% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC, para os sujeitos 

passivos que tenham um volume de negócios igual ou inferior a 100.000,00€. ---------- 

-------C - Participação percentual no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares (IRS) dos sujeitos passivos, com domicílio fiscal em Águeda, em 0,0%, nos 

termos do artigo 26.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro; -------------------------------------- 

--------D - Não aplicação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) às 

empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 

público, em local fixo, para todos os clientes finais do Município nos termos do 

disposto na alínea b), do n.º 3, do artigo 106.º, da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, 

assim como da Taxa Municipal de Ocupação do Subsolo(gás); ----------------------------- 

---------E - Não aplicação da Taxa de Municipal de Turismo, enquadrada na alínea h) 

do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro. ---------------------------- 

-------- A Câmara tomou conhecimento de que, com as propostas agora aprovadas, 

que visam potenciar o desenvolvimento económico e melhorar a qualidade de vidas 

das famílias aguedenses se prevê prescindir de receber um valor superior a 

4.800.000,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Relativamente ao documento em análise o Sr. Vereador Luís Pinho disse que 

constatava  que os Vereadores com competências atribuídas, que foram eleitos pelas 

listas do PSD, deixaram cair todas as propostas que, no ano passado, eram 

reivindicadas por aquela mesma força política. --------------------------------------------------- 

--------Durante a análise deste assunto, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que, na 

sua opinião, a Derrama a aplicar, na sua taxa mais alta é uma carga fiscal excessiva e 

muito penalizadora para as empresas do concelho que não estão a atravessar a sua 

melhor fase. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Quando ao facto da Câmara prescindir, na totalidade, da participação percentual 

que teria direito do Imposto sobre os Rendimento das Pessoas Singulares, o Sr. 

Vereador comentou que esta resolução apenas irá beneficiar os munícipes com 

maiores rendimentos, porque quem recebe o Salário Mínimo Nacional está isento do 

pagamento daquele imposto. -------------------------------------------------------------------------- 
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--------Relativamente à não aplicação da taxa de Turismo, o Sr. Vereador Antero 

Almeida disse que em seu entender essa resolução não é curial uma vez que a 

Câmara está a investir bastante nesse setor. ----------------------------------------------------- 

 --------Acerca desta questões, o Sr. Presidente referiu que a proposta em análise 

contempla um conjunto de benefícios para a população do concelho, nomeadamente a 

manutenção das atuais taxas mínimas legalmente admissíveis ao nível do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, à qual acresce, ainda, uma  redução em função do número 

de descendentes, contribuindo, também, para uma verdadeira redução da carga fiscal 

das famílias quando prescinde, na totalidade, da participação percentual que teria 

direito no Imposto sobre os Rendimento das Pessoas Singulares - IRS. ------------------ 

-------Sobre a Derrama, o Sr. Presidente referiu que apenas se está a propor taxar o 

lucro tributável sujeito e não isento de IRC, para sujeitos passivos que tenham um 

volume de negócios superior a 100.000,00€ e que nenhuma taxa será aplicável  aos 

lucros dos sujeitos passivos que tenham um volume de negócios igual ou inferior a 

100.000,00€. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Quanto às questões que foram colocadas no ano passado pelo PSD, o Sr. 

Presidente esclareceu que são matéria para ser tratada em sede de elaboração do 

Plano e Orçamento. -------------------------------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Vereador Luís Pinho, que interveio a seguir, disse que prescindir da 

participação dos 5% de receita relativa ao IRS é uma medida ao dispor dos municípios 

e que concorda com a medida já que é uma forma de, conjuntamente com outras, 

nomeadamente a existência de boas escolas, boas creches, programas desportivos e 

culturais de qualidade, rede de transportes etc. ajudar à fixação de jovens quadros, 

novos agregados familiares e casais jovens em inicio de vida/carreira e demais 

quadros das empresas, por forma a combater a atratividade de outros centros urbanos 

próximos e com maiores ofertas em termos de condições urbanas (tais como Aveiro, 

Coimbra e até mesmo Porto). ------------------------------------------------------------------------- 

-------Eram dezanove horas e quarenta 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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