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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 22/21 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

---------Aos dezasseis dias do mês de Dezembro 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 ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------- 

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

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

---------Dando inicio a este ponto das Informações, o Sr. Presidente deu conhecimento 

de que esteve em Funchal para participar na Cerimónia de entrega do prémio do 

Município do Ano 2021 que foi atribuído a Águeda. --------------------------------------------- 

--------De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Luís Pinho, que principiou por dar os 

parabéns à Câmara, por ter sido galardoada com o Prémio Município do Ano 2021, 

porque é o reconhecimento público das boas práticas seguidas, da qualidade dos 

projetos implementados e do trabalho realizado pela Autarquia em prol do 

desenvolvimento e crescimento do concelho, acrescentando que agora é preciso 

trabalhar para chegar a um nível de excelência. ------------------------------------------------- 

-------Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Luís Pinho disse que visitou o site 

da Câmara e constatou que o Organograma da Câmara se encontra lá publicado, mas 

que não constam os nomes dos detentores dos respetivos cargos, que era o que lhe 

interessava saber, para facilitar o exercício das suas funções, assim como os emails 

respetivos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Disse, ainda o Sr. Vereador Luís Pinho que a oposição continua a não ser  

convidada para eventos realizados e que, também, ainda não foi disponibilizado o  

Gabinete para os Vereadores sem pelouros atribuídos, o que seria muito útil para 

poderem reunir e receber os munícipes, facilitando, assim, o desempenho das suas 

funções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------Solicitou, ainda este Sr. Vereador, que os documentos que lhe são 

disponibilizados, para apreciação em reunião do executivo, sejam remetidos em 

formato excel para permitir a sua análise de forma mais expedita. -------------------------- 

-------Relativamente à situação de pandemia que estamos a viver e considerando o 

número de pessoas que presentemente visitam Águeda por causa dos enfeites de 

natal, o Sr. Vereador Luís Pinho, disse que convém que a Câmara tenha um plano 

para evitar a propagação do vírus, que pode passar pela limitação da utilização dos 

equipamentos disponibilizados, criação de trajetos delimitados, por forma a evitar que 

as pessoas se cruzem, e colocação de alertas, em vários locais, a chamar a atenção 

para a necessidade de se cumprirem as regras sanitárias impostas pelas autoridades 

de saúde que se acautelarem os aglomerados. -------------------------------------------------- 

--------Em resposta ao Sr. Vereador o Sr. Presidente informou que estão a decorrer 

obras no Edifício dos Paços do Concelho, por forma a criar condições em alguns 

setores, que podem permitir, eventualmente, libertar algum gabinete para os Srs. 

Vereadores sem pelouro mas, se tal não for possível, será disponibilizado um  espaço 

para esse fim, mesmo que em outro edifício municipal . --------------------------------------- 

------- Sobre a situação de pandemia no nosso concelho, o Sr. Presidente disse que 

não está muito apreensivo porque é do parecer que existirem 300 infetados em 

Águeda não é tão ruim como 150 em Anadia ou Oliveira do Bairro, pelo que, na sua 

opinião, a situação em Águeda, não é tão má como pode parecer. ------------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Presidente que também se preocupa em ver tanta gente em 

Águeda e por observar que  não respeitam as regras impostas pela Direção Geral de 

Saúde, mas que a Câmara nada pode fazer além de apelar ao bom senso das  

pessoa, porque cada um tem que ser responsável por si, para proteger também os 

outros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Disse, também, o Sr. Presidente, que tem estado em contacto com o Centro 

Hospitalar Aveiro Sul, que é, na sua opinião, onde se verificam os números mais 

fidedignos, e pensa que enquanto for assim, na região, em termos de internamentos, 

não estamos muito mal. –------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Luís Pinho retorquiu, afirmando que não tem  informação 

privilegiada, mas que, do que se tem apercebido, a situação na região de Aveiro é 

grave.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Sobre este mesmo assunto, o Sr. Presidente reforçou que o Hospital de Aveiro 

está tranquilo, que em termos de internamento é perfeitamente sustentável, que 

Águeda está perfeitamente alinhada com outros concelhos onde não existem enfeites 

de ruas nem Pai Natal. ---------------------------------------------------------------------------------- 

22/21,1 2021-12-13



 

 3 

--------Acrescentou ainda o Sr. Presidente que, contrariamente ao que acontecia nos 

anos anteriores a 2020, não se encontram registos de doentes com infeções 

respiratórias que tenham recorrido às urgências hospitalares, que todos estão a ser 

contabilizados como doentes de COVID-19 e aconselhou que se consulte o site do 

Serviço Nacional de Saúde – monitorização dos serviços de urgências, onde se 

constata exatamente isso.  ----------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Luís Pinho comentou que  o número de doente em urgências 

nos hospitais diminui 15 dias antes do Natal, porque as pessoas não recorrem aos 

serviços de saúde nessa altura, para não revelarem uma eventual infeção por COVID-

19 e assim evitarem o isolamento profilático durante a época natalícia, mas reforçou 

que a realidade do COVID-19 é, de facto grave, e a nova estirpe, a Omicron, é 70 

vezes mais rápida a transmitir-se e que é com essa realidade que estamos a viver.--- 

--------Voltando a usar da palavra neste ponto das informações, o Sr. Presidente disse 

que as pessoas não têm acesso a cuidados de saúde, que chegam às urgências 

hospitalares cada vez mais tarde e em piores condições, com outras patologias. ------ 

-------Acrescentou o Sr. Presidente que é do parecer que cada Unidade de Saúde 

deveria comece a vacinar os seus utentes porque, no seu entender, esta pandemia 

não vai passar nos próximos tempos e no Centro de Vacinação de Recardães não 

existem condições, as pessoas estão apinhadas à espera da sua vez de serem 

vacinadas, não há qualquer cuidado, é como está a acontecer no Natal na cidade. --- 

-------Disse, ainda o Sr. Presidente que, conforme pôde observar, Recardães não é 

exceção, que a generalidade dos Centros de Vacinação do País são iguais e com os 

mesmos problemas, a concentração de pessoas nos Centros de Vacinação é superior 

à da rua Luís de Camões. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------O Sr. Vereador Luís Pinho referiu que não se pode partir de uma situação errada 

para  justificar outra situação também errada, e que, na sua opinião, na cidade, onde 

se vê tanta gente concentrada, se devem tomar todas as precauções para evitar o 

contágio, nomeadamente fazer-se a higienização frequente dos equipamentos e criar 

corredores de circulação de sentido único, que não permitam os cruzamentos ou 

aglomerados de pessoas. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------Acerca deste assunto do Natal em Águeda, o Sr. Vereador Edson Santos referiu 

que  se a vontade é acabar com a concentração de pessoas na cidade, tem que se 

parar com tudo; não se ligam as luzes e as pessoas, certamente, deixarão de se 

deslocarem a Águeda. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------Acrescentou este Sr. Vereador que não há qualquer possibilidade de evitar ou 

disciplinar os aglomerados, que cada pessoa é que tem que ter o cuidado e a 

responsabilidade de cumprir as regras emanadas da Direção Geral de Saúde, porque 
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não é possível de outra forma, que a proposta do Sr. Vereador Luís Pinho de criar 

corredores de circulação de sentido único e higienizar frequentemente os  

equipamentos, na prática não é exequível, que, em seu entender, ou se 

responsabilizam as pessoas  pelo cumprimentos das regras ou não se ligam as luzes, 

que não existem soluções alternativas. ------------------------------------------------------------- 

-------Também o Sr. Vereador Antero Almeida se referiu a este assunto para dizer que 

está a existir uma massificação do pânico que já não se justifica, que o preocupante 

são os internados e os óbitos, mas que a organização do natal em Águeda tem que 

promover algum tipo de cuidados, que tem que haver esse compromisso . -------------- 

-------Acrescentou este Sr. Vereador, que é notório a existência de aglomerados em 

Águeda, que no último fim de semana era impressionante o número de pessoas que 

andavam pela cidade, que não sabe se é um bom turismo, mas que acredita que, para 

os residentes, é um transtorno e que o comércio não está a usufruir, porque está 

quase todo fechado aos fins de semana. ----------------------------------------------------------- 

-------Na sua opinião, disse o Sr. Vereador Antero Almeida, o evento foi sub 

dimensionado pela organização, nunca se perspetivou que ocorresse tanta gente às 

ruas da cidade. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Edson Santos reforçou que não há forma de controlar as 

pessoas, que a Câmara não tem meios humanos nem equipamentos para construir 

barreiras ou sentidos obrigatórios para impedir que as pessoas se cruzem ou se 

aglomerem, referindo que é um exagero de pessoas que se deslocam a Águeda, mas 

que, na sua opinião, o comércio pode e deve aproveitar essa oportunidade. ------------ 

--------Continuando no mesmo assunto, o Sr. Presidente informou que no último fim de 

semana, em Águeda, todos os hotéis e similares tinham a lotação esgotada, andavam, 

realmente, muitas pessoas em Águeda mas teve oportunidade de observar, em 

Aveiro, no Centro Comercial Glicinias, que também lá andavam muitas pessoas, que 

não era diferente do que estava a acontecer em Águeda. Acrescentou o Sr. Presidente 

que não é possível qualquer controlo, as pessoas que vivam, que se protejam e assim 

protegem os outros, mas que vivam. ---------------------------------------------------------------- 

-------De seguida, usou da palavra o Sr. Vereador Antero Almeida que principiou por  

congratular os funcionários municipais, pelo seu empenho profissional, porque 

constatou que ainda estavam a trabalhar às 22 horas do passado dia 13, uma vez que 

foi a essa hora que foi enviada a Agenda  e documentação respetiva para esta reunião 

mas, no seu entender, eles deviam ser remetidos mais cedo, porque essa não é a 

hora ideal, nem para quem os envia nem para quem recebe esses documentos. ------ 

-------Referiu, também, este Sr. Vereador, que o prémio de ser considerado o 

Município do ano é sempre um prémio, é bom, foi atribuído pela Universidade do 
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Minho que lhe dá credibilidade, mas não sabe os requisitos que são avaliados, mas é 

um prémio, dá-se-lhe a importância que se quer dar. ------------------------------------------- 

-------Prosseguindo a sua intervenção o Sr. Vereador Antero Almeida solicitou que lhe 

seja entregue o processo administrativo da obra em frente ao Hotel, com especial 

enfoque no registo de embargo e solicitou informações acerca do processo da firma 

Socibeiral, se tiveram alguma penalização e se já há decisão para a firma repor o 

terreno na situação em que se encontrava. -------------------------------------------------------- 

-------Sobre as questões colocadas pelo Sr. Vereador Antero Almeida, o Sr. Presidente 

comunicou que a Câmara sempre considerou que o licenciamento do edifício em 

frente ao Hotel cumpriu todos os preceitos legais, pelo que nunca houve qualquer 

embargo de obra. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Quanto à empresa Sociberal e às consequências de ter ocupado ilegalmente  

um lote no Parque Empresarial do Casarão, o Sr. Presidente informou que foi 

levantado um processo de Contra Ordenação à empresa, que apresentou duas 

contestações tendo perdido em ambas, pelo que tem que pagar a coima respetiva, 

que será fixada pelo Tribunal. Quanto à reposição do terreno no seu estado inicial, o 

Sr. Presidente informou que a Câmara está a seguir as indicações dos advogados que 

estão a tratar do assunto e a assistir, com alguma tranquilidade, ao desenrolar do 

processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A seguir, retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Antero Almeida, referindo-

se à recolha e Transporte de Lixo, lamentou que, neste assunto, não se tenha 

enveredado por outra via, porque entende que devia ser a Câmara a fazer esse 

serviço, criando uma empresa municipal para esse fim. --------------------------------------- 

---------O Sr. Presidente informou que tem conhecimento de que existem municípios 

que faziam a recolha do lixo e que estão a reverter a situação e a entregar a prestação 

desse serviço a particulares porque não conseguem recrutar pessoal para 

desempenhar essas funções. Esclareceu o Sr. Presidente que as renumerações que 

as Câmaras podem pagar não são apetecíveis, que não existem interessados em 

trabalhar em serviços operacionais. ----------------------------------------------------------------- 

--------Disse, ainda, o Sr. Presidente, que os trabalhadores da Câmara de Águeda que 

têm estado a fazer esse trabalho, já têm alguma idade e muitos deles têm vindo a 

reformar-se não havendo quem os substitua porque os concursos que a Câmara tem 

promovido para ocupar essas vagas, têm ficado desertos pelo que, há já bastante 

tempo, que a recolha de lixo, na maior parte da área do Concelho, vem sendo feita 

pela ERSUC. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Voltando a usar da palavra, o Sr. Vereador Antero Almeida quis saber o ponto de 

situação do processo de aquisição do terreno em Vale Domingos, destinado à 
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ampliação do Parque Botânico, oportunamente deliberado pela Câmara, tendo o Sr. 

Vice-Presidente informação que se está a preparar os documentos necessários para a 

celebração do respetivo contrato de aquisição. --------------------------------------------------- 

-------Continuando, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que verificou que a Travessa 

do Posto Médico de Aguada de Cima está já pavimentada, e que por esse motivo, 

uma vez que a proposta para a sua pavimentação foi retirada da reunião, enviou um e-

mail ao Sr. Presidente a colocar questões sobre o assunto, não tendo obtido resposta 

pelo que  gostaria de saber o que é que aconteceu. -------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente  informou que não houve qualquer ilegalidade na forma como a 

Travessa do Posto Médico de Aguada de Cima foi pavimentada. Acrescentou o Sr. 

Presidente que a técnica que acompanhou a obra apontou uma outra solução: como 

era importante e urgente resolver a situação, uma vez que a necessidade de se fazer 

a obra era incontestável, e considerando que a proposta para a pavimentação ser feita 

mediante realização de trabalhos complementares da empreitada da rua da Canada, 

em execução no local, foi questionada, optou-se por  fazer aquela obra mediante um 

Ajuste Direto por se entender que, uma vez que a firma andava a trabalhar no local, 

seria mais vantajoso para o município, porque abrir outro concurso para aquele 

trabalhos ficaria, com toda a certeza, mais oneroso. -------------------------------------------- 

-------O Sr. Vereador Antero Almeida solicitou que lhe seja  entregue a documentação 

relativa ao Ajuste Direto que foi feito para a realização da obra. ----------------------------- 

-------De seguida, usou da palavra a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano que principiou 

por dizer que dava o maior apreço ao Prémio Município do ano 2021, que foi atribuído 

ao Município de Águeda, porque é um projeto a nível nacional, desenvolvido por 

Académicos da Universidade do Minho e que visa reconhecer as boas práticas de 

projetos implementados pelos municípios, com impacto no território, na economia e na 

sociedade, promovendo o crescimento, a inclusão e a sustentabilidade  pelo que fica 

muito contente por ele ter sido atribuído a Águeda ---------------------------------------------- 

-------Prosseguindo a sua intervenção a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano disse saber 

que foram tomadas um conjunto de medidas nos últimos dias e que no site da Câmara 

não consta qualquer informação sobre sobre essas decisões, além de que entende 

que lá se deveria fazer constar, também, para divulgação a informação emitida pela 

Direção Geral de Saúde sobre COVID-19. --------------------------------------------------------- 

-------Disse, também, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, que não é contra as luzes 

nem contra o Pai Natal, mas que se deveriam tomar mais medidas por forma a  

prevenir os contágios porque reparou, por exemplo, que existiam locais onde não 

havia álcool-gel além de que, na sua opinião, se deveriam fazer mais alertas para a 

necessidade de desinfeção das mãos, do uso de máscara, se de evitar os 
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aglomerados etc. Porque é do parecer que as pessoas podem vir a Águeda mas que 

se cuidem e que protejam os outros. ---------------------------------------------------------------- 

------Sobre este mesmo assunto, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano quis saber se a 

Câmara está a fazer algum tipo de testagem tendo o Sr. Presidente informado que 

não, mas que sempre que foi preciso os testes nunca faltaram mas sistematicamente, 

não se estão a fazer. ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A seguir, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano questionou o Sr. Presidente sobre 

o  que pensa do Centro de Vacinação de Recardães e sobre o sistema Casa Aberta 

que lá está a ocorrer apelando, porque entende que é o único que pode resolver a 

questão, que tome medidas para melhorar o que se passa no exterior daquele espaço, 

onde se aglomeram muitas pessoas, sem cumprirem quaisquer regras sanitárias e 

esperam, durante várias horas, de pé e sem condições, muitas vezes sob condições 

climatéricas adversas, a sua vez de serem vacinadas, podendo-se, na sua perspetiva, 

amenizar essa situação com a instalação de uma tenda naquele local. ------------------- 

--------O Sr. Presidente informou que a Câmara nunca esteve de acordo com a 

localização do Centro de Vacinação naquele local mas sempre prestou toda a 

colaboração, nomeadamente no transporte de pessoas sem mobilidade ou mobilidade 

reduzida, fornecimento de equipamento de proteção, materiais de limpeza etc. -------- 

 ------Acrescentou o Sr. Presidente que sabe das más condições em que as pessoas 

esperam para serem vacinadas, mas que o Diretor da ACeS do Baixo Vouga nunca 

aceitou participar em qualquer reunião para tratar do assunto, pelo que a Câmara não 

tem  interlocutor para ajudar a resolver o problema. -------------------------------------------- 

-------Disse, também, o Sr. Presidente, que a Câmara está disponível para apoiar o 

melhoramento das condições de espera do Centro de Vacinação, como sempre 

afirmou, embora não concorde com a sua localização e que os próprios profissionais já 

fizeram chegar, a instâncias superiores, o seu descontentamento pela falta de 

condições em que estão a trabalhar, estando marcada, para o próxima dia 05 de 

janeiro, uma reunião com o Diretor da ACeS do Baixo Vouga para tratar desse assunto 

porque a Câmara tem condições para melhorar o Centro de Vacinação, mas na 

condição de serem os responsáveis pela área da Saúde a dizer o que pretendem, 

embora entenda que a instalação de uma tenda naquele local, não seja viável, por 

falta de espaço.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Informou, ainda, o Sr. Presidente que a Câmara prefere resolver o assunto de 

uma forma duradoura, que entende que se tem que pôr termo ao que se está a 

passar, que se tem que  criar condições para continuar a vacinação, mas em melhores 

condições, e que devem ser os serviços de saúde a dizerem o que pretendem para 

pôr cobro à difícil situação que existe. -------------------------------------------------------------- 
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--------Também o Sr. Vereador Luís Pinho se referiu a este assunto para dizer que as 

entidades – Câmara e ACeS - têm que agir em parceria, porque as pessoas estão a 

sofrer por um mau serviço que está a ser prestado e, de imediato, o que se pode 

resolver é criar melhores condições no exterior, porque com as  condições climatéricas 

adversas que se têm feito sentir, as pessoas têm passado muitas dificuldades 

enquanto aguardam a sua vez de serem vacinadas. -------------------------------------------- 

--------Respondendo ao que disse o Sr. Vereador Luís Pinho, o Sr. Presidente 

questionou se será conveniente manter o Centro de Vacinação naquele local, porque 

se está a prestar um mau serviço a quem se vai vacinar e não se estão a prestar os 

cuidados de saúde aos utentes da Unidade de Saúde de Recardães, sendo sua 

convicção que o Centro de Vacinação continua em Recardães por teimosia, além de 

que  entende que o Serviço de Casa Aberta pode funcionar em outro local, não é 

obrigatário que seja junto à vacinação por agendamento. ------------------------------------- 

-------Entende o Sr. Presidente que se deveria  conceber o funcionamento daquele 

serviço em outro formato, mais prático e mais cómodo para os utentes. ------------------ 

-------O Sr. Vereador Luís Pinho disse que a Câmara tem andado, reunião após 

reunião, a analisar o assunto do Centro de Vacinação de Recardães e não tem 

chegado a qualquer resolução devido à incompatibilidade entre o Presidente da 

Câmara e o Diretor do ACeS do Baixo Vouga e  isso, na sua opinião, não é justo nem 

para os utentes nem para os profissionais, e defende que o assunto tem que ser 

resolvido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Voltando a intervir, o Sr. Presidente disse que é da opinião de que os 

aglomerados que se têm verificado são causados pela permanência, em simultâneo, 

naquele mesmo espaço, dos utentes com marcação e dos que estão para Casa 

Aberta, situação que é muito má, tanto para os utentes como para os profissionais de 

saúde que ali desempenham as suas funções, e não tem que ser assim, tem que 

haver uma solução para o caso. ---------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, interveio a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano para dizer que toda a 

gente olha para o que se está a passar naquela Centro de Vacinação e pergunta onde 

está a Câmara e como o Sr. Presidente diz que só manda montar uma tenda naquele 

local, para proteção dos utentes enquanto esperam para serem vacinados, quando o 

Diretor do Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Vouga disser que é necessário 

ele, por teimosia, não o diz, estão todos teimosos e ela, na intenção de provocar uma 

resolução, vai também ser teimosa e não vai deixar de falar neste assunto. ------------- 

--------Continuando a sua intervenção a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano fez a 

intervenção que se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 
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-------- “Tive conhecimento pela comunicação social que o Agrupamento de Escolas de 

Águeda Sul foi selecionado pela Direção-Geral de Educação, no âmbito do Plano 21-

23 Escola+ para o desenvolvimento em parceria com o Instituto Padre António Vieira, 

do Programa Escolas UBuntu, que irá decorrer em dois anos letivos. --------------------- 

--------Eu sou uma defensora da metodologia UBUNTU, que assume o 

desenvolvimento de cinco competências centrais que estão na base do processo de 

crescimento humano: tornar-se pessoa. Num primeiro nível, são promovidas 

competências focadas no indivíduo (autoconhecimento, autoconfiança e resiliência) e, 

num segundo nível, são focadas as competências sociais e relacionais (empatia e 

serviço). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Formar líderes servidores e construtores de pontes, promover uma ética do 

cuidado pelo outro e pelo planeta, transformar crenças, atitudes e comportamentos e 

restaurar a dignidade humana são os principais objetivos lançados neste programa. - 

-------Considerando que este trabalho é feito essencialmente com jovens dos 14 aos 

18 anos, a sugestão que deixo à Sra Vereadora da Educação é que o Município de 

Águeda desafie o Sr. Diretor da Escola Secundária Adolfo Portela, para que todos os 

nossos jovens do nosso concelho possam ter a possibilidade de ter contacto com esta 

experiência uma Academia Ubuntu.” ---------------------------------------------------------------- 

 --------De seguida, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano elogiou a realização do 1.º 

Simpósio de Inovação Social, que teve lugar no passado dia 9 de dezembro, no 

Centro de Artes de Águeda, onde foram apresentados alguns dos projetos 

implementados no Concelho pelo Centro de Juventude de Águeda, entidade que  

resultou do estabelecimento de uma parceria entre o Município e a Psientífica - 

Associação para a Promoção e Desenvolvimento Social, o que se revelou uma boa 

aposta conseguida em 2017. -------------------------------------------------------------------------- 

-------Prosseguindo no uso da palavra a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano disse, ainda 

o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- “Recebi na semana passada o Boletim Municipal, datado de setembro de 2021, 

com uma tiragem de 18.000€ exemplares, cuja impressão foi adjudicada à ARTIPOL, 

por um custo de 12.400€. ------------------------------------------------------------------------------ 

--------Temos um investimento no boletim municipal de 49.600€/ano. ---------------------- 

--------Não é o custo que me leva a fazer a intervenção, é o seu conteúdo. -------------- 

--------De uma análise rápida identifiquei: ---------------------------------------------------------- 

 19 fotos do Presidente da Câmara; -------------------------------------------------------------- 

 9 Fotos do executivo com pelouros; ------------------------------------------------------------- 

 3 fotos de Presidentes de Juntas de Freguesia (do Movimento JUNTOS); ----------- 

3 Fotos de entidades locais; ------------------------------------------------------------------------ 
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 12 fotos de entidades externas; ------------------------------------------------------------------- 

 21 citações do Presidente da Câmara; ---------------------------------------------------------- 

 4 citações do Vice-Presidente; -------------------------------------------------------------------- 

 7 citações de entidades externas; ---------------------------------------------------------------- 

 1 citação de entidade local; ------------------------------------------------------------------------ 

 1 citação de um Presidente de Junta; ----------------------------------------------------------- 

 10 referências no texto ao Presidente de Câmara; ------------------------------------------- 

 7 referências no texto ao vice-presidente; ------------------------------------------------------ 

 1 referência a um Presidente de Junta; ---------------------------------------------------------- 

 12 referências a entidades externas; ------------------------------------------------------------- 

---------Importa neste exercício referir que identifiquei: ------------------------------------------ 

 0 fotos dos membros da oposição; --------------------------------------------------------------- 

 0 referências a qualquer elemento da oposição; ---------------------------------------------- 

 0 citações de qualquer elemento da oposição; ------------------------------------------------ 

---------E não posso deixar de referir que é de mau tom, contemplar uma foto onde é 

visível o outdoor da Coligação do PSD/MPT “Juntos por Águeda” na Pateira de 

Fermentelos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Presidente demonstra com este boletim, desconhecimento da lei e em 

particular, da Diretiva n.º 01/2008 da Entidade Reguladora para a Comunicação 

Social, relativa aos boletins municipais. ------------------------------------------------------------ 

---------Esta norma refere que: ------------------------------------------------------------------------- 

Tratando-se de publicações de titularidade pública e sujeitas ao respeito pelo 

princípio do pluralismo e ao princípio de equilíbrio de tratamento entre as várias forças 

políticas presentes nos órgãos municipais, encontram-se obrigadas a veicular a 

expressão dessas diferentes forças e sensibilidades, e em matérias relativas à 

atividade autárquica. (redação dada por deliberação do Conselho Regulador de 28 de 

Setembro de 2011). -------------------------------------------------------------------------------------- 

Os responsáveis das publicações periódicas autárquicas, deverão respeitar o 

princípio do equilíbrio de tratamento entre as várias forças políticas presentes nos 

órgãos municipais, o que poderá consubstanciar-se na criação de espaços editoriais 

dedicados à intervenção dessas mesmas forças. (artigo aditado por deliberação do 

Conselho Regulador de 28 de Setembro de 2011). --------------------------------------------- 

--------Como presumo, que estejam neste momento a preparar o Boletim de Dezembro, 

pelo que entendi que o devia alertar para esta situação, de modo a que o Sr. 

Presidente possa diligenciar junto dos serviços o cumprimento da lei.” -------------------- 

-------Acerca da elaboração do Boletim Municipal, o Presidente disse que, em todas as 

iniciativas que a Câmara toma, a preocupação é sempre o cumprimento da lei e que, 
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neste caso, o que se pretende é que o Boletim Municipal seja um veiculo de 

informação, elaborado em conformidade com a lei. --------------------------------------------- 

-------Voltando a intervir, o Sr. Vereador Antero Almeida, disse que, relativamente às 

obras do prédio em frente ao hotel, tem a certeza de que elas estiveram embargadas, 

pelo que quer que lhe seja disponibilizado o auto desse embargo. ------------------------- 

------Quanto ao prémio de Município do Ano 2021 atribuído a Águeda, o Sr. Vereador 

Antero Almeida disse que não nega a sua importância, apenas a relativiza. ------------- 

-------A Sr.ª Vereadora Marlene Gaio, que usou da palavra a seguir, principiou por 

agradecer a sugestão apresentada pela Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, no sentido 

de proporcionar aos alunos da Escola Secundária Adolfo Portela a oportunidade de, à 

semelhança dos alunos do Agrupamento de Escolas de Águeda Sul, participarem, 

também, no Programa Escolas UBuntu, no âmbito do Plano 21-23 Escola+ para o 

desenvolvimento, e manifestou toda a sua disponibilidade para encetar diligencias 

nesse sentido. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Quanto à realização do 1.º Simpósio de Inovação Social, promovido pela  

Câmara onde foram apresentados alguns dos projetos implementados no Concelho 

pelo Centro de Juventude de Águeda, a Sr.ª Vereadora Marlene Gaio disse que  se 

tratou de uma iniciativa  muito interessante e que estas ações são  para continuar. --- 

--------Neste ponto de Antes da Ordem do Dia, foi dado conhecimento da situação 

financeira da Câmara, reportada ao dia 30 de novembro do corrente ano e foi entregue 

aos Srs. Vereadores a documentação relativa aos seguintes assuntos: ------------------- 

--------Conta corrente com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Águeda desde 2014; ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Atribuição de apoio à UBA, no âmbito do Festival de 2021; -------------------------- 

---------Atribuição de um subsídio à Associação de Trabalhadores do Município de 

Águeda;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO E DA REUNIÃO N.º 20/21 ------------------------------ 

---------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 da última reunião e da reunião n.º 20/21 . -------------- 

--------A ata da reunião n.º 20/21 foi aprovada por maioria, com o voto contra do Sr. 

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

Executivo, porque entende que deveriam ser feitas da mesma forma que as da 

Assembleia Municipal, com gravação das reuniões e as atas a reproduzir “ipsis verbis” 

tudo o que foi dito nas mesmas. ---------------------------------------------------------------------- 

-------Quanto à ata da última reunião, a mesma foi retirada, uma vez que a Sr.ª 

Vereadora Daniela Herculano propôs algumas alterações ao texto da mesma.--------- 
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--------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 -------------------------------------------------------------------------- 

---------LIBERAÇÃO DE CAUÇÕES ------------------------------------------------------------------ 

---------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, 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 571/21 - CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DE PONTE DE AVELAL DE 

BAIXO -15% da caução existente;-------------------------------------------------------------------- 

-------Esta deliberação foi tomada por unanimidade. -------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 572/21 - REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS DA CERCIAG, DAS 

CARMELEIRAS DE CIMA, PINHAL DAS CABANAS E RUA DO POALHO - 25% da 

caução existente; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Antero Almeida -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 573/21 - REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA ALTA VILA - 30% 

da caução existente;-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Antero Almeida -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 574/21 - REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS PARA RESIDÊNCIAS 

UNIVERSITÁRIAS - 30% da caução existente; -------------------------------------------------- 

--------Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 575/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA - REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS DA CERCIAG, DAS 

CARMELEIRAS DE CIMA, PINHAL DAS CABANAS E RUA DO POALHO -------------- 

--------Tendo-se verificado, através do Auto da Vistoria Geral efetuada à obra, a 

existência de diversas fissuras e anomalias em algumas das ruas da empreitada, a 
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Câmara deliberou, por unanimidade, retirar esta proposta para melhor análise e 

agendamento para próxima reunião. ---------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 576/21 - APROVAÇÃO DO MAPA DE TRABALHOS 

COMPLEMENTARES N.º 2 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CANADA, FREGUESIA 

DE AGUADA DE CIMA ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------Continuando os trabalhos, foi presente  o mapa de trabalhos complementares 

n.º 2 da empreitada de Pavimentação da Rua da Canada, na Freguesia de Aguada de 

Cima, elaborado nos termos da informação técnica n.º 63/2021 da Divisão de 

Execução de Obras Municipais, datada de 26 de novembro último, constatando-se a 

existência de Trabalhos complementares circunstâncias não previstas a preços de 

acordo (responsabilidade do município 100%) no valor de  4.146,75€ e Trabalhos a 

menos no valor de -3.745,00€. ------------------------------------------------------------------------ 

--------A estes valores será adjudicado o IVA. ----------------------------------------------------- 

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

Vereador Antero Almeida, aprovar a execução dos trabalhos complementares, dos 

preços unitários dos trabalhos complementares a preços de acordo, bem como dos 

trabalhos a menos.----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 577/21 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CANADA, FREGUESIA DE 

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

-----Seguidamente, tendo em conta os motivos apresentados pela respetiva firma 

empreiteira, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador 

Antero Almeida, aprovar a prorrogação do prazo da empreitada de Pavimentação da 

Rua da Canada, na Freguesia de Aguada de Cima, até ao dia 15 de janeiro de 2022.  

--------PROPOSTA 579/21 - EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA 

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

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

--------Seguidamente, tendo em conta o disposto no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do 

Sr. Vereador Antero Almeida, aprovar a minuta do 2º Contrato Adicional da 

Empreitada de “Pavimentação da Rua da Canada, Freguesia de Aguada de Cima”, 

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

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

--------PROPOSTA 591/21 - “EIXO RODOVIÁRIO AVEIRO ÁGUEDA (ERAA)” --------- 

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

do Sr. Vereador Antero Almeida, depois de devidamente analisada a proposta que foi 

presente, o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------1. Revogar a deliberação de 04.03.2021, que aprovou o “Acordo de 

Colaboração entre as Infraestruturas de Portugal, o Município de Águeda e o 

Município de Aveiro”, com vista à elaboração do Projeto de Execução do Eixo 

Rodoviário Aveiro Águeda (ERAA); ------------------------------------------------------------------ 

--------2. Revogar a deliberação 30.07.2021, que aprovou o “Acordo para a 

Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes entre o Município de Aveiro e 

o Município de Águeda”; -------------------------------------------------------------------------------- 

--------3. Aprovar a minuta do novo “ACORDO DE COLABORAÇÃO” entre as 

Infraestruturas de Portugal, o Município de Águeda e o Município de Aveiro”, que foi 

presente e analisada e se arquiva na Aplicação Informática junto à Agenda desta 

reunião, dando-se assim por integramente reproduzida; --------------------------------------- 

--------4. Aprovar a minuta do novo “ACORDO PARA A CONSTITUIÇÃO DE 

AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES”, ao abrigo do disposto na alínea 

a) do n.º 1 do artigo 39.º do Código dos Contratos Públicos, com vista ao lançamento 

de um único procedimento por concurso público internacional denominado “Prestação 

de Serviços para a Elaboração de Projeto de Execução para a construção do Eixo 

Rodoviário Aveiro – Águeda (ERAA)”, que foi presente e analisada e se arquiva na 

Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, dando-se assim por integramente 

reproduzida; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------5. Designar o Município de Águeda como representante do Agrupamento, 

conforme o disposto no n.º 2 do já referido artigo 39.º do do Código dos Contratos 

Públicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano a propósito da execução desta obra disse 

que se trata de um momento histórico, que embora não concordando com o  trajeto 

proposto, se congratula com a decisão  de se avançar com a obra, que é uma antiga 

aspiração das gentes de Águeda . ------------------------------------------------------------------- 

--------Sobre este assunto, o Sr. Vereador Antero de Almeida disse que também se 

congratulava com a execução desta obra mas que se abstinha da votação porque não 

teve tempo, nos dois dias úteis em que lhe foi disponibilizado o documento, bastante 

extenso, com 74 páginas, de o analisar convenientemente e porque nunca lhe foi 

entregue, embora o tenha solicitado por diversas vezes, o traçado previsto para aquela 

obra, informação que considera da maior importância para tomar uma decisão sobre o 

assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Também o Sr. Vereador Luís Pinho se manifestou sobre este assunto para dizer 

que, na sua opinião, esta via deveria passar mais a sul do concelho, porque entende 

que dessa forma serviria melhor os interesses do município mas, uma vez que foi 
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decidido assim, não se vai  opor mas que não se descore a ligação desta via ao 

Parque Empresarial do Casarão.---------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente informou que fruto da beneficiação de algumas infraestruturas 

existentes e da criação de novos acessos a Câmara está dispensada, durante vinte 

anos, de proceder à construção da Via de Cintura Externa que liga aquele Parque à 

Rotunda da E.N. 1, em Alagôa. ----------------------------------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 580/21 - DISPENSA TOTAL DO CUMPRIMENTO DA DOTAÇÃO 

DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO E A ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO DA 

RESPETIVA COMPENSAÇÃO EM NUMERÁRIO - PLASTAR - INJECÇÃO E 

PINTURA DE PLÁSTICOS, LDA. (PROCESSO DE OBRAS N.º 144/14) ----------------- 

--------Presente, a seguir, o processo de obras n.º 144/14, em nome da empresa 

PLASTAR - Injecção e Pintura de Plásticos, Lda., com sede na rua do Poalho, n.º 208, 

em Vale do Grou, na Freguesia de Aguada de Cima, que apresentou o projeto de 

arquitetura e os projetos de especialidade, relativos à ampliação de edificação 

destinada a indústria, num terreno localizado na rua do Poalho, n.º 208, no referido 

lugar de Vale do Grou, constatando-se que não é dado cumprimento ao disposto na 

alínea b), do ponto n.º 2, do artigo 66.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

(PDM) em vigor, uma vez que não foi criado nenhum dos 2 (dois) lugares de 

estacionamento público para veículos ligeiros que deveriam ter sido previstos para o 

local----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Analisado todo o processo e tendo em vista o teor do parecer técnico n.º 

CTS2021 385, emitido pelos Serviços da Divisão de Gestão Urbanística e nos termos 

da exceção prevista na alínea c), do ponto n.º 3, do artigo 66.º do Regulamento do 

PDM, a Câmara deliberou dispensar o cumprimento da dotação da totalidade dos 

estacionamento públicos a que a referida empresa estava obrigada e aceitar o 

pagamento da respetiva compensação em numerário, no montante de 111,28€, 

definida nos termos e condições estipuladas no artigo 17.º/A1, em conjugação com os 

pontos 5 a 7 do artigo 15.º/A1, do Código Regulamentar do Município de Águeda 

(CRMA), calculada com base na fórmula descrita no artigo 20.º da tabela de taxas 

anexa ao referido Código. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------Esta deliberação foi tomada por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador 

Antero Almeida e com as abstenções dos Srs. Vereadores Daniela Herculano e Luís 

Pinho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 581/21 - DISPENSA TOTAL DO CUMPRIMENTO DA DOTAÇÃO 

DE ESTACIONAMENTO E A ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO DA RESPETIVA 
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COMPENSAÇÃO EM NUMERÁRIO – MARGARIDA MARIA FERNANDES NEVES 

(PROCESSO DE OBRAS N.º 207/20) -------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, foi presente o processo de obras n.º 207/20, em nome de  

Margarida Maria Fernandes Neves, com residência no Largo da Capela n.º 104, em 

São Martinho, na freguesia de Aguada de Cima, que vem apresentar o projeto de 

arquitetura relativo à legalização das obras de reconstrução, alteração e ampliação de 

um edifício a construir em unidades suscetíveis de utilização independente, destinado   

a comércios/serviços e legalização de anexo, incluindo demolições, que levou a efeito 

num terreno localizado no largo da Capela, no lugar e freguesia referidos, com o fim 

de obter a licença especial de legalização, resultando uma das unidades num 

estabelecimento de alojamento local, na modalidade de estabelecimento de 

hospedagem com 3 quartos.--------------------------------------------------------------------------- 

-------Analisado o assunto, verificou-se, através informação técnica n.º CNP2021 366 

emitida pelos serviços da Divisão de Gestão Urbanística, que não é dado cumprimento 

ao previsto na alínea a) do ponto n.º 2 do artigo 66.º do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal (PDM) em vigor, uma vez que não foi criada nenhum dos 3 lugares de 

estacionamento privado e 1 lugar a ceder ao domínio público. ------------------------------ 

 -------Assim, face ao teor do parecer técnico emitido, e nos termos da exceção 

prevista na alínea b) do n.º 3 do artigo 66.º do Regulamento do PDM,  a Câmara 

deliberou aprovar a dispensa do cumprimento da dotação de três lugares de 

estacionamento público e a aceitação da respetiva compensação em numerário, no 

montante de 922,29€, definida nos termos e condições estipuladas no n.º 4 do artigo 

66 do PDM, em conjugação com o n.º 9 do artigo 15.º/A1 e artigo 17.º/A1, do Código 

Regulamentar do Município de Águeda. ------------------------------------------------------------ 

-------Esta deliberação foi tomada por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador 

Antero Almeida e com as abstenções dos Srs. Vereadores Daniela Herculano e Luís 

Pinho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 582/21 - DISPENSA DO CUMPRIMENTO DA DOTAÇÃO DE 

ESTACIONAMENTO PÚBLICO E A ACEITAÇÃO DA RESPETIVA COMPENSAÇÃO 

EM NUMERÁRIO - AUGUSTO PEREIRA (PROCESSO DE OBRAS N.º 245/76) ------ 

--------Continuando os trabalhos foi presente o processo de obras n.º 245/76, em nome 

de Augusto Pereira, com residência na rua da Carvalha, n.º 561, na Póvoa da 

Carvalha em Recardães, na União de Freguesias de Recardães e Espinhel, que vem 

apresentar a reformulação do projeto para efeitos da legalização das alterações e 

ampliação, com demolição, de estabelecimento de restauração e bebidas, levadas a 

efeito no prédio sito à EN1/IC2 (Km 244+667), designado «As Cubatas», no lugar de 

Serém de Cima, freguesia de Macinhata do Vouga. -------------------------------------------- 
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--------Analisado o assunto, verificou-se, através do parecer técnico MDS2021 239 

emitido pelos Serviços da Divisão de Gestão Urbanística, que não é dado 

cumprimento ao previsto na alínea a) do ponto n.º 2 do artigo 66.º do Regulamento do 

Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, uma vez que não foi criada nenhum dos  3 

(três) lugares de estacionamento público de veículos ligeiros que estavam previstos. --

------Assim, face ao teor do parecer técnico emitido, e nos termos da exceção prevista 

na alínea b) do n.º 3 do artigo 66.º do Regulamento do PDM, a Câmara deliberou 

aprovar a dispensa do cumprimento da dotação de três lugares de estacionamento 

público e a aceitação da respetiva compensação em numerário, no montante de 

289,15€, definida nos termos e condições estipuladas no n.º 4 do artigo 66 do PDM, 

em conjugação com o n.º 9 do artigo 15.º/A1 e artigo 17.º/A1, do Código Regulamentar 

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

-------Esta deliberação foi tomada por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador 

Antero Almeida e com as abstenções dos Srs. Vereadores Daniela Herculano e Luís 

Pinho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Vereador Luís Pinho disse que se absteve destas votações, não por  

questionar a razão dos Técnicos Municipais que elaboraram as propostas em analise 

mas porque não teve tempo para analisar todas as situações e porque a compensação  

a pagar pelos lugares de estacionamento que não foram criados tem um valor 

residual. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------IMPOSTOS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 583/21 - IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS URBANOS OU 

FRAÇÕES AUTÓNOMAS DEVOLUTOS – IMI 2021 -------------------------------------------- 

--------Face ao supra exposto, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos 

termos da proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática 

junto à Agenda desta reunião, e de acordo com o disposto no artigo 4.º, n.º 1, do 

Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

67/2019, de 21 de maio, e para efeitos do disposto nos n.ºs 3, 14 e 16 do artigo 112.º 

do CIMI, o seguinte, relativamente aos prédios indicados nas listas I, II, e II anexas à 

referida proposta, dela fazendo parte integrante:------------------------------------------------- 

--------Lista I – Declarar os prédios elencados nesta lista como devolutos com a 

necessária e consequente comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira, na 

medida em que os respetivos titulares fiscais, regularmente notificados, não exerceram 

o respetivo direito de audiência prévia; ------------------------------------------------------------- 

 ----------Lista II – Não  declarar os prédios elencados nesta lista como devolutos, na 

medida em que os respetivos titulares fiscais, regularmente notificados, exerceram o 
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respetivo direito de audiência prévia, aí se concluindo pelo seu deferimento, conforme 

análises anexas à presente proposta. --------------------------------------------------------------- 

------- Lista III - Declarar os prédios elencados nesta lista como devolutos com a 

necessária e consequente comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira, na 

medida em que os respetivos titulares fiscais, regularmente notificados, exerceram os 

respetivo direito de audiência prévia, não se concluindo, no entanto, pelo seu 

deferimento, conforme análises anexas à presente proposta; -------------------------------- 

--------REGULAMENTOS ------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 584/21 - 3.a ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DO 

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

--------Depois de analisado todo o processo, a Câmara deliberou, por maioria, com a 

abstenção do Sr. Vereador Antero Almeida, em conformidade com o disposto na 

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

na sua atual redação, aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal, nos 

termos da alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º da referida Lei, o projeto da 3.ª Alteração 

ao Regulamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão, o qual foi presente e 

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

--------O Sr. Vereador Antero Almeida disse que se abstinha desta votação porque não 

teve tempo de fazer uma análise mais apurada ao documento em apreço dada a 

quantidade de Assuntos, bastantes extensos, que foram agendados para a reunião. - 

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

---------PROPOSTA 585/21 - APOIOS EXTRAORDINÁRIOS E TEMPORÁRIOS ÀS 

BANDAS FILARMÓNICAS AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO PROGRAMA 

MUNICIPAL DE APOIO EXTRAORDINÁRIO E TEMPORÁRIO ----------------------------- 

--------Tendo em conta o disposto no Regulamento do Programa Municipal de Apoio 

Extraordinário e Temporário nas Áreas da Educação, Juventude, Desporto, Cultura e 

Ação Social, em Resultado da Pandemia da Doença Coronavírus SARS-CoV-2-

COVID-19, a Câmara  deliberou, por unanimidade, atribuir, nos termos das alíneas o) 

e u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/21, de 12 de setembro, a cada uma 

das Bandas Filarmónicas do Concelho, que a seguir se mencionam, um subsídio no 

valor de 10.000,00€, destinado a comparticipar a aquisição de instrumentos musicais 

no corrente ano, conforme os documentos apresentados pelas mesmas: ---------------- 

--------Banda Marcial de Fermentelos ---------------------------------------------------------------- 

--------Sociedade Musical Alvarense ----------------------------------------------------------------- 

--------Associação Musical e Recreativa Castanheirense --------------------------------------- 

--------Associação Cultural e Recreativa Banda Nova de Fermentelos --------------------- 

 --------Sociedade Cultural e Recreativa 12 de Abril --------------------------------------------- 
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--------Associação Filarmónica de Óis da Ribeira-------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 586/21- DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS - CLUBE MACINHATENSE 

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

abrigo do disposto na alínea cc) do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, doar ao Clube Macinhatense, os móveis a seguir indicados, destinados a 

acomodar peças antigas doadas pelos Macinhatenses ao Clube. --------------------------- 

-------Armário metálico cinza (aberto em cima, com 1 prateleira e portas em baixo); --- 

-------Armário metálico cinza (aberto em cima, com 2 prateleira e portas em baixo); --- 

-------Móvel metálico fechado com chave e portas de correr;---------------------------------- 

-------Armário metálico castanho (aberto em cima, com uma prateleira e portas em 

baixo); ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Armário metálico castanho com 2 portas.---------------------------------------------------- 

-------PLANO E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL ----------------------------------- 

-------PROPOSTA 587/21 - ALTERAÇÃO MODIFICATIVA N.º 3 ---------------------------- 

-------Seguidamente, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º,  do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara aprovou e deliberou, em 

cumprimento do referido na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da referida Lei, submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal a Alteração Modificava n.º 3  ao Orçamento de 

2021, que diminui globalmente o seu valor, por força de ajustamentos das dotações da 

receita e das previsões das despesas. ------------------------------------------------------------- 

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

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

--------Durante a análise deste assunto, o Sr. Vereador Luís Pinho disse que da análise 

do documento em apreço verifica uma baixa realização em ações económicas e 

sociais, o que, na sua opinião, revela uma incapacidade da Câmara em realizar aquilo 

a que se tinha proposto assim como, a nível da receita se constata um incumprimento, 

não se tendo atingido o que estava previsto. ------------------------------------------------------ 

---------Também o Sr. Vereador Antero Almeida se pronunciou acerca da Alteração 

Modificativa proposta para dizer que a mesma denota que o Orçamento aprovado, 

conforme, na altura, chamou à atenção, encontrava-se empolado. Acrescentou este 

Sr. Vereador que estes documentos têm que ser realistas e que é por isso que sempre 

se tem vindo a bater . ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------O Sr. Presidente disse que o Orçamento era bastante realista mas que 

houveram obras que não poderem ser executadas, umas por concursos que ficaram 

desertos, outras por pedidos de informação morosos por parte do Tribunal de Contas 

que atrasou muito o inicio dos trabalhos, pelo que o incumprimento não é da total 

responsabilidade da Câmara. ------------------------------------------------------------------------- 
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-------A propósito da informação do Sr. presidente o Sr. Vereador Luís Pinho disse que 

não foi possível fazer uma análise técnica profunda dos documentos em causa, por 

falta de tempo, mas que da  uma análise política que fez constatou que o previsto não 

foi cumprido. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Edson Santos informou que o que dependia exclusivamente da 

Câmara foi totalmente cumprido, não se realizando algumas ações que dependiam de 

outras entidades e onde se constataram entraves à sua execução.------------------------- 

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

--------PROPOSTA 588/21 - ALTERAÇÃO DE VALOR A ATRIBUIR À BENEFICIÁRIA 

DO SUBSÍDIO AO ARRENDAMENTO CINDY JOÃO MARQUES DA SILVA  ----------- 

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

conta o constante na alínea v), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013 

de 12 de setembro e nos termos do n.º 4 do artigo 44.º/E1 do Código Regulamentar do 

Município de Águeda, atribuir a Cindy João Marques da Silva, o subsidio de 

Arrendamento no valor de 175,00€ mensais, pelo período de 4 meses, de 1 de 

setembro a 31 de dezembro corrente, uma vez que o agregado familiar mudou de 

habitação.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 589/21 - APOIO EXTRAORDINÁRIO - SUBSÍDIO AO 

ARRENDAMENTO --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

termos da proposta que foi presente e tendo em conta o constante na alínea v), do n.º 

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

4 do artigo 44.º/E1 do Código Regulamentar do Município de Águeda, atribuir à 

munícipe Juliana Natália, a quem a Guarda Nacional Republicana (GNR) de Águeda 

conferiu estatuto de vítima, um subsídio de arrendamento no valor mensal de 175,00€, 

pelo período de 2 meses, com início a 1 de novembro e terminus a 31 do corrente mês 

de dezembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 

---------PROPOSTA 592/21- GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO E 

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2022 ---------------------------------------------------- 

 ---------Presente, a seguir, a proposta de Grandes Opções do Plano e Orçamento e 

Mapa de Pessoal para o ano de 2022, tendo o Sr. Presidente remetido a sua 

apresentação para o documento de introdução que faz parte da documentação 

disponibilizada. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Dada a palavra ao Sr. Vereador Luís Pinho este principiou por dizer que, para 

além do que referiu a propósito da Alteração Modificava n.º 3, entende que esta 

proposta de Grandes Opções do Plano para o ano de 2022, segue as mesmas 

22/21,1 2021-12-13



 

 21 

premissas que o anterior, que está empolado e que existe um lote de obras que, 

certamente, vai passar para outro ano. ------------------------------------------------------------- 

---------Disse, também, este Sr. Vereador que não teve tempo de aprofundar a análise 

dos documentos que foram disponibilizados e teve dificuldades em “trabalhar” toda 

essa informação, devido ao formato digital em que os mesmos lhe foram enviados, 

pelo que solicita que, futuramente, essa questão seja tida em atenção. ------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Vereador Luís Pinho que não concorda nem entende o 

elevado valor da verba inscrita na rubrica “Outros”. --------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Edson Santos referiu que também não gosta de ver tantas 

despesas classificadas como “Outros” mas que, não existindo classificação orçamental  

onde se possam inscrever todas as despesas previstas, a opção seria criar um 

elevado número de sub-rubricas, o que iria tornar o documento muito extenso e de 

difícil análise. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Retomando o uso da palavra o Sr. Vereador Luís Pinho referiu que estas não 

são as Opções do Plano defendidas pelo PS, apresentadas em sede da reunião do 

estatuto do direito de oposição, que não reflete as preocupações que foram apontadas 

relativamente à educação, à habitação, à sustentabilidade ambiental, a apoios sociais, 

à recuperação da Pateira, aos Orçamentos Participativos e que, em muitas rubricas, 

que considera da maior importância, o valor inscrito é manifestamente insuficiente 

para o fim em vista. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------De seguida interveio o Sr. Vereador Antero Almeida para dizer que lamenta que o 

Sr. Presidente e os outros elementos do Executivo, eleitos pelo PSD, não tenham 

dado às  Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2022 o cunho daquela 

força política, porque, na sua opinião, o que está em análise é uma continuação dos 

anteriores, com muitas obras que também lá constavam mas que não foram 

executadas e com outras que, certamente, passarão para outros anos. –----------------- 

--------Acrescentou este Sr. Vereador que, na sua perspetiva, o que se propõe nas 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2022 é um  exagero, é um 

volume de atividades irrealizável, o que o leva a crer que a taxa de execução será 

muito baixa, como vem sendo costume, tendo dúvidas, apenas, de quais, entre as 

previstas, não se vão realizar. ------------------------------------------------------------------------- 

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

a frontalidade demonstrada pelo Sr. Presidente, mas que entende que num concelho 

de excelência, reconhecer que não se faz tudo bem, deveria ser de evitar. -------------- 

--------De seguida, o Sr. Vereador Antero Almeida afirmou que, dada a extensão do 

documento em apreço e o pouco tempo disponível, não conseguiu aprofundar a 

análise de algumas rubricas das Grandes Opções do Plano e Orçamento que lhe 
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suscitaram dúvidas, nomeadamente a referente à Piscina Municipal, porque não 

entende o que se pretende fazer, se é para construir uma nova, e nesse caso em que 

local, ou se é para recuperar a existente; a elevada verba que está prevista para o 

Parque de Caravanismo; as referências que são feitas à ex-incubadora cultural; o 

Parque Empresarial do Casarão para o qual gostaria de ter outras informações, como 

a identificação de quem comprou lotes, quem construiu instalações, quem desistiu da 

aquisição e quem se encontra em incumprimento. ---------------------------------------------- 

-------Referiu, também, o Sr. Vereador Antero Almeida, que a verba inscrita para a 

Educação lhe parece manifestamente pequena e que, quanto ao Orçamento 

Participativo, não se vislumbra, na documentação disponibilizada, que seja a grande 

aposta do executivo para o próximo ano, conforme se afirmava. ---------------------------- 

--------Relativamente ao previsto para as Juntas/Uniões de Freguesia, o Sr. Vereador 

Antero Almeida disse que em seu entender, na altura em que está a aumentar o preço 

dos combustíveis, da energia elétrica dos materiais de construção etc, também se 

deveria aumentar o valor das verbas a disponibilizar àquelas autarquias. ---------------- 

--------Na sequencia das questões que foram colocadas, o Sr. Vereador Edson Santos 

informou que o Plano Estratégico da Habitação está em elaboração e que 

relativamente à Piscina Municipal, a verba inscrita destina-se à construção de novas 

instalações em local ainda a definir. ----------------------------------------------------------------- 

--------Quanto à Educação, o Sr. Vereador Edson Santos informou que experiências 

anteriores obrigou à adoção de uma nova estratégia, não é a Câmara a impor o 

destino das verbas orçamentadas, passou a ser as escolas a informarem do que é que 

precisam e a Câmara faz transferência da verba necessária. -------------------------------- 

--------Prosseguindo a sua intervenção, o Sr. Vereador Edson Santos realçou o baixo  

endividamento da Câmara que se deve, na sua perspetiva, a uma boa gestão e 

execução de uma estratégia correta. ---------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, questionado pelo Sr. Vereador Luís Pinho, o Sr. Vereador Edson 

Santos informou que a averba inscrita nas Grandes Opções do Plano e Orçamento    

para o ano de 2022 na rubrica Educação, se destina a obras na Escola das Chãs. ---- 

--------Voltando a intervir, neste ponto da Ordem do Dia, o Sr. Vereador Luís Pinho 

referiu que as dificuldades habitacionais em Águeda são graves e que a Câmara 

deveria ter diligenciado no sentido de atalhar, o mais rápido possível, esse problema e 

estar já a apresentar o Plano Estratégico de Habitação, para se iniciar a sua execução 

em 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Continuando, o Sr. Vereador Luís Pinho referiu os elevados custos da energia 

elétrica que presentemente se verifica e alertou para a necessidade de se alcançar 

uma eficiência energética, acrescentando que há quem defenda que existindo projetos 
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de obras para execução, pode ser uma má estratégia a ausência de endividamento 

nesta altura, em que as taxas de juro estão baixas, e que uma boa gestão seria 

recorrer a empréstimos para executar as obras de que a população carece. ------------ 

-------Sobre este mesmo assunto o Sr. Presidente informou da dificuldade de contratar 

e de executarem as obras colocadas a concurso, dadas as muitas dificuldades por que 

passam as empresas, tanto a nível de falta de recursos humanos como de exigências 

burocráticas dos processos de contratação, que as obrigam a ter um grande staff 

administrativo que é incomportável para muitas delas, o que origina, em muitos casos, 

que não apresentem propostas e os concursos fiquem desertos, não sendo possível 

executar as obras. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Luís Pinho sugeriu que a Câmara implemente uma equipa de 

intervenção rápida para execução de pequenas obras, rentabilizando os equipamentos 

existente na Câmara ou adquirindo outros, disponibilizando os serviços dessa equipa 

às Juntas/Uniões de Freguesia, que assim, poderiam libertar, para outros trabalhos, o 

seus recursos humanos. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------A propósito da sugestão do Sr. Vereador, o Sr. Presidente informou as 

dificuldades que a Câmara tem vindo a enfrentar na contratação de Assistentes 

Operacionais para as diversas equipas, dada a pouca atratividade que essas funções 

oferecem no setor público, em comparação com o que acontece no setor privado. ------

--Sobre as Juntas/Uniões de Freguesia, o Sr. Presidente referiu que, além das verbas 

disponibilizadas tem, também, colaborado com estas autarquias através da celebração 

de Contratos Interadministrativos e de Delegações de Competências em que a 

Câmara financia a totalidade das obras realizadas. ------------------------------------- 

-------Relativamente às instalações da ex-incubadora cultural, o Sr. Presidente 

informou que se pretende lá instalar alguns dos serviços do Centro de Saúde no 

período em que aquele equipamento se encontrar em obras. -------------------------------- 

-------Reportando-se à política de apoio à natalidade, o Sr. Vereador Edson Santos 

referiu que a Câmara não pretende apoiar uma família, durante dois ou três anos, 

quando nasce uma criança, que a política que se vem seguindo é a de apoiar esse 

agregado familiar sempre, quer através das IPSS’s, apoios sociais de diversa ordem, 

quer através de diversas Associações, desportivas, culturais e recreativas com os 

mais diversos programas, ao diretamente pela Câmara Municipal, através de apoios à 

educação, reduções de várias taxas, nomeadamente a do IMI e do licenciamento da 

construção da primeira habitação unifamiliar, assim como a atribuição de bolsas de 

estudo e subsídios de arrendamento etc. ---------------------------------------------------------- 

--------Ainda sobre este assunto, o Sr. Vereador Luís Pinho referiu que muitos 

municípios têm  programas de apoio à natalidade. ---------------------------------------------- 
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-------O Sr. Presidente rematou dizendo que entende que a questão de apoio a 

natalidade deve ser, na sua opinião, um desígnio nacional.----------------------------------- 

-------Colocado o assunto a votação constatou-se que as Grandes Opções do Plano e 

Orçamento e Mapa de Pessoal para o ano de 2022 foram aprovadas por maioria, com 

os votos a favor do Sr. Presidente e dos Srs. Vereadores Edson Santos, Marlene Gaio 

e Vasco Oliveira e com os votos contra dos Srs. Vereadores Daniela Herculano, Luís 

Pinho e Antero Almeida. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------Os Srs. Vereadores Daniela Herculano e Luís Pinho apresentaram a Declaração 

de Voto que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------- 

-------- “Somos a favor de algumas das opções deste orçamento, pelos impactos 

diretos que têm nas pessoas, nomeadamente a redução da carga fiscal, o 

investimento nas freguesias, as intervenções nos rios, na captação de fundos 

comunitários, entre outros. Contudo, na sua globalidade reflete uma forma de governar 

que contestámos nas últimas eleições autárquicas, porque acreditamos que as 

pessoas, as famílias, as empresas, as associações precisam de muito mais. ----------- 

--------Não pudemos estar de acordo: --------------------------------------------------------------- 

- Quando continua a ter um discurso vago sobre a política de habitação, como se o 

Município de Águeda tivesse muito mais tempo para formalizar os protocolos com o 

Governo para ter financiamentos a 100%; --------------------------------------------------------- 

- Quando a política de saúde, nomeadamente de resposta à situação de pandemia, 

não é apresentada de forma clara, situação esta que motiva descontentamento por 

parte das IPSS por falta de critérios; ---------------------------------------------------------------- 

- Quando se fala de uma carta educativa, mas precisamos de ir mais longe e ter um 

Plano Estratégico Municipal de Educação, que nos apresente uma visão a 10 anos da 

educação em Águeda, onde na sua elaboração sejam definidos grupos temáticos para 

discutir temas como a Educação e Formação ao Longo da Vida, a empregabilidade, a 

inclusão, a educação não formal, entre outros; --------------------------------------------------- 

- Quando se fala em Carta Social e onde deveríamos estar a lutar para que a CIRA 

aceitasse a suas competências na área de ação social e encetasse um procedimento 

de contratação pública para elaboração do Diagnóstico Social Supra Concelhio; ------ 

- Quando se fala em desporto para todos e turismo adaptado, e bem, mas entendo 

que devíamos ir muito mais longe para um Projeto Piloto de Vida Independente; ------ 

- Quando não encontramos eco a um sistema de transportes a pedido, que envolva 

todas as freguesias; -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Quando se vem confirmar que a CPCJ tem inscrita uma verba de 2250€ neste 

orçamento; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Quando não há qualquer referência a uma política de apoio à natalidade; -------------- 
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- Quando em todo o documento as transferências de competências apenas são 

destacadas na saúde, como se fosse de menos importância a outras transferências 

como por exemplo na área da educação e na área social. Esperaríamos neste 

documento, que marca o início deste mandato, de uma posição de futuro; --------------- 

- Quando se anuncia na tomada de posse dos órgãos autárquicos uma reorganização 

dos serviços, fruto da matéria das transferências de competências, e o mapa de 

pessoal, bem como os documentos apensos não refletem essa intenção; ---------------- 

- Quando não aceita qualquer proposta apresentada pelo Partido Socialista, em sede 

da reunião do estatuto do direito de oposição;… ------------------------------------------------- 

--------Se fosse um orçamento em que reconhecíamos orientação estratégica, vontade 

de inovar, uma atenção especial para o relançar Águeda pós pandemia 

nomeadamente para os que enfrentam mais dificuldades, obviamente que contavam 

com o nosso voto favorável. Contudo, apresenta lacunas em assuntos que para nós 

são estratégicos, que têm consequências na vida dos aguedenses, pelo que o nosso 

voto é contra às Grandes Opções para o Orçamento e Plano para 2022”.---------------- 

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

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

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

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