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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 1/22 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 6 DE JANEIRO DE 2022 

 

---------Aos seis dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e dois, realizou-se uma 

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

DE ALMEIDA e com a presença dos Srs. Vereadores 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Sr.  

Vereador EDSON CARLOS VIEGAS SANTOS, que se encontrava fora do país em 

representação do município. --------------------------------------------------------------------------- 

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

---------Dando inicio a este ponto da Ordem do Dia o Sr. Presidente disse que sendo  

esta a primeira reunião ano, deseja um bom ano de 2022 a todos os presentes. ------- 

---------O Sr. Vereador Antero Almeida, que interveio a seguir, fez, também, votos de 

um bom ano para todos os presentes e passou a seguir, a referir-se à situação 

financeira das Juntas/Uniões de Freguesia, informando que lhe foi comunicado,  que 

algumas dessas autarquias tiveram de recorrer a empréstimos bancários para ocorrer 

às suas despesas certas e inadiáveis, passando-se o mesmo com algumas 

Instituições Particulares de Solidariedade Social que se encontram com grandes 

dificuldades financeiras. --------------------------------------------------------------------------------- 

---------A seguir, este Sr. Vereador falou das deficientes condições em que se 

encontram algumas das instalações das Associações, Culturais Recreativas e 

Desportivas do Concelho e sugeriu a criação de um Gabinete que pudesse dar apoio 

técnico e jurídico para o melhoramento e legalização dessas instalações. ---------------- 

---------O Sr. Presidente disse que não acredita que hajam Juntas/Uniões de Freguesia 

que se encontrem com as dificuldades financeiras que referiu o Sr. Vereador, mas  se 

que sabem de alguma, em concreto, que se encontre nessa situação, que o informem, 

o mesmo acontecendo relativamente às Instituições Particulares de Solidariedade 

Social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Quanto às instalações das Associações, Culturais Recreativas e Desportivas do 

Concelho, o Sr. Presidente informou que a Câmara tem estado atenta e tem resolvido 

as situações com que se tem deparado. ----------------------------------------------------------- 

---------Acerca deste assunto, o Sr. Presidente acrescentou que o maior problema é 

quando as instituições realizam obras sem qualquer licenciamento nem critério, não 

cumprindo qualquer legislação, implicando que não são passiveis de ser legalizadas, 

sendo essa a grande dificuldade com que a Câmara se debate mas que, mesmo 

assim, nunca essa questão foi descurada; a Câmara tem atuado em colaboração com 

as Associações, já foi feito um levantamento das situações criticas e tudo se está a 

fazer para eliminar os problemas que possam colocar em causa a segurança das 

pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Orçamentos das Juntas/Uniões de Freguesias são o que são, não sabe se são 

realistas ou não, mas que sabe como são os da Câmara, que são sempre muito 

empolados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Respondendo ao Sr. Vereador, o Sr. Presidente disse que os Orçamentos das 

Juntas/Uniões de Freguesia são totalmente diferentes dos da Câmara porque, na 

execução dos mesmos, não estão limitados a contratempos que por vezes acontecem 

com a abertura de concursos, com ‘Vistos’ do Tribunal de Contas ou com as 

comparticipações contratadas que, por vezes, não são aprovadas o que altera, 

substancialmente, a previsão com que se elaborou o documento. -------------------------- 

---------Acrescentou o Sr. Presidente que, por vezes, se prevê o inicio de uma obra 

para determinado dia e o empreiteiro está preparado para isso, mas, se o Tribunal de 

Contas atrasar a emissão do ‘Visto’ atrasa todo o processo e ocasiona, por vezes, que 

quando o processo está concluído, já o empreiteiro anda a executar outra obra, não 

tendo disponibilidade para iniciar os trabalhos nessa data. ----------------------------------- 

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

Juntas/Uniões de Freguesia e IPSS’s, se verifica um aumento de preços de 

combustíveis, de energia elétrica, de gás, de equipamentos, do salário mínimo, de 

produtos alimentares, etc, pelo que entende que a Câmara deveria ter isso em conta e 

aumentar, também, os valores com que comparticipa estas instituições. ----------------- 

--------O Sr. Presidente informou que a Câmara nunca negou qualquer tipo de apoio às 

instituições do concelho e que na situação da COVID-19 foi feito um ótimo trabalho 

nas IPSS’s, sem alarmismos, mas que se resolveram muitas situações, algumas delas 

bem difíceis. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------De seguida, o Sr. Vereador Antero Almeida questionou o Sr. Presidente sobre a 

queda de parte das obras recentemente executadas pela Associação Humanitária dos 
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Bombeiros Voluntários de Águeda, financeiramente apoiadas pela Câmara, para 

adaptação do Rés-do-Chão da Escola Básica do 1.º Ciclo de Belazaima do Chão a 

uma Unidade de Formação Local daquela instituição, pelo que solicita que lhe seja 

entregue o projeto da obra e os valores envolvidos, assim como entende que os 

técnicos responsáveis pela obra devem assumir a sua responsabilidade perante o 

facto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente deu conhecimento de que se trata de uma obra da inteira  

responsabilidade da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda e 

que o que ruiu foi uma parte do forno, que se situa no pátio do edifício, o que não 

impede a realização das atividades respetivas naquela Unidade de Formação. -------- 

--------Acrescentou o Sr. Presidente que o desmoronamento de parte do forno se ficou 

a dever a incompatibilidade de material que foi oferecido com a finalidade a que se 

destinava.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Antero Almeida quis saber qual a 

posição da Câmara perante o que se passa na Associação de Pais ‘A FONTE’ porque 

é do seu conhecimento que existem lá funcionários a Recibos Verdes, há sete ou oito 

anos, o que é bastante penalizador para estes trabalhadores, porque nas pausas 

educativas ficam sem qualquer espécie de rendimento. --------------------------------------- 

--------Relativamente a esta questão, o Sr. Presidente informou que a Câmara têm 

vindo a contratualizar muitas auxiliares para a educação e que não existe, no concelho 

de Águeda, qualquer instituição que não tenha pessoal auxiliar significativamente 

acima do rácio nacional definido para esses estabelecimentos e que entende que a 

Associação de Pais referida, não pode contratar pessoal auxiliar, a titulo precário, para 

sanar situações extraordinárias e pontuais. ------------------------------------------------------- 

-------Acrescentou o Sr. Presidente que a Associação de Pais a ‘FONTE’ é um  

parceiro da Câmara e que o Protocolo oportunamente celebrado com aquela 

instituição foi o que era possível, não é o ideal, e que se tem que encontrar uma outra 

solução.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, que interveio a seguir, principiou por 

solicitar que o Plano Estratégico de Habitação seja entregue na próxima reunião e que 

sejam criados endereços eletrónicos para os Vereadores que não têm Pelouros 

atribuídos.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------A seguir, esta Sr.ª Vereadora referiu-se à existência de muitos poços 

destapados em propriedades rurais e, embora sabendo que a fiscalização dos 

mesmos não compete à Câmara Municipal, solicita que se sensibilizem os respetivos 

proprietários para o perigo que isso representa. ------------------------------------------------- 
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--------Continuando a sua intervenção, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano referiu-se 

às Bolsas de Agentes Eleitorais para dizer que sabe de jovens, nomeadamente do 

partido Socialista, que se querem inscrever e têm dificuldades em o fazer por falta de 

informação, pelo que entende que a Câmara deveria ter providenciado a publicação de  

editais com toda essa informação . ------------------------------------------------------------------ 

--------Disse, também, a mesma Sr.ª Vereadora que sabe que o Centro de Vacinação 

de Recardães esteve encerrado no passado dia 30 e que, dadas as fracas condições 

que ali se encontram, os professores do Concelho de Águeda têm recorrido aos 

Centros de Vacinação dos concelhos limítrofes, congestionando esses mesmos 

serviços. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Voltando a usar da palavra neste ponto das informações, o Sr. Vereador Antero 

Almeida voltou a solicitar que lhe fosse entregue a seguinte documentação: ------------ 

------- Relatório da Vistoria que foi feita a Pontes e Viadutos do Concelho de Águeda;  

------- Relatório dos trabalhos desenvolvidos, no último mandato, pela empresa que 

prestou serviço de apoio Jurídico ao Município de Águeda; ----------------------------------- 

--------Traçado da via rápida Aveiro/Águeda; ------------------------------------------------------ 

---------Embargo Administrativo relativo ao movimento de terras no edifício em frente ao 

Hotel; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Documentação relativa ao procedimento por Ajuste Direto, levado a efeito para a 

execução da obra de pavimentação da Travessa do Posto Médico de Aguada de 

Cima. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente que voltou a usar da palavra disse que a Câmara não tem um 

levantamento exaustivo de todos os poços destapados existentes no Concelho de 

Águeda, mas que se tem tido o cuidado de, sempre que um é sinalizado, alertar o 

proprietário para o perigo que isso acarreta e para a necessidade de o tapar e de 

vedar o seu acesso. -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Acerca do processo relativo às eleições legislativas, a realizar no próximo dia 30, 

o Sr. Presidente informou que a Câmara está a cumprir escrupulosamente toda a 

legislação aplicável e o Cronograma aprovado pela Comissão Nacional de Eleições. - 

--------A propósito deste assunto o Sr. Presidente prestou alguns esclarecimento, 

nomeadamente:-------------------------------------------------------------------------------------------  

--------Na União de Freguesia de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, as Assembleias 

de Voto relativas aos moradores em Mourisca do Vouga, vão funcionar na antiga 

Escola Primária daquele lugar; ------------------------------------------------------------------------ 

-------Na União de Freguesias de Barrô, Aguada de Baixo, as Assembleias de Voto 

relativas aos moradores em Aguada de Baixo vão funcionar na antiga Escola Primária 

daquele lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------- Na freguesia de Macinhata do Vouga, as Assembleias de Voto, que têm vindo a 

funcionar no Clube Macinhatense vão funcionar na antiga Escola Primária daquela 

Freguesia; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A seguir, o Sr. Presidente informou, na sequência da reunião que teve com o 

Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga, que a 

Administração Regional de Saúde vai, brevemente, colocar o mobiliário e equipamento 

na Unidade de Saúde de Aguada de Cima e que existe a possibilidade do Centro de 

Saúde de Águeda  vir a ter cuidados de apoio e cuidados paliativos. ---------------------- 

-------Informou, também, o Sr. Presidente que, perspetivando-se que a doença do  

COVID-19 se tornará endémica e que a vacinação vai ter que ser sistemática, se 

resolveu retirar o Centro de Vacinação de Recardães, até para que a respetiva 

Unidade de Saúde volte à sua normalidade, encontrando-se em estudo uma nova 

localização. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Disse ainda o Sr. Presidente que nessa reunião foi analisada a situação das 

populações serranas que se encontram sem acesso a cuidados de saúde, por falta de 

médicos de família, e que está em estudo a hipótese de consultas na modalidade de 

tele medicina, a partir das Juntas/Uniões de freguesias e, em alguns casos, 

nomeadamente no que se refere aos moradores na União de Freguesias de 

Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, se utilize, para os transportar  

às Unidades de Saúde onde possam ser atendidos, as viaturas que transportam as 

crianças para os estabelecimentos de ensino, de manhã e ao fim da tarde, e que se 

encontram sub aproveitadas no resto do dia,. ---------------------------------------------------- 

--------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano quis saber onde se vai localizar o novo 

Centro de Vacinação Permanente e disse que, relativamente à COVID-19, defende a 

existência de um posto de testagem gratuito, liderado pela Câmara. ----------------------- 

------- Relativamente às questões colocadas pela Sr.ª Vereadora Daniela Herculano,  o 

Sr. Presidente afirmou que não entende a necessidade do posto de testagem referido 

e que, quanto à localização do novo Centro de Vacinação ainda está em análise, mas 

pretende-se que tenha outras caraterísticas que o atual e melhor localização, para que 

as enchentes que se têm verificado não se repitam. -------------------------------------------- 

-------O Sr. Vereador Luís Pinho, que usou da palavra a seguir, principiou por desejar 

um bom ano a todos os presentes e disse, a seguir, a propósito das informações 

prestadas pelo Sr. Presidente, que se a doença da COVID-19 passará ou não a ser 

endémica, têm que ser as autoridades de saúde a dizer. -------------------------------------- 

-------Continuando a intervir, o Sr. Vereador Luís Pinho solicitou que lhe seja entregue 

o Organograma da Câmara, onde conste o nome dos detentores dos respetivos  

cargos, as decisões sobre as Contraordenações levantadas à empresa Socibeiral e, 
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quando pago o subsídio atribuído à Associação dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Águeda, lhe seja entregue, também, os documentos de suporte da 

despesa efetuada, subsidiada pela Câmara. ------------------------------------------------------ 

--------Referiu, também, este Sr. Vereador que fora informado da falta de higiene das 

instalações sanitárias existentes na Praça 1.º de Maio e solicitou que se acautele essa 

situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A propósito da ato eleitoral, a ter lugar no próximo dia 30, o Sr. Vereador Luís 

Pinho recomendou que se organizem os procedimentos respetivos por forma a que 

não se correm riscos de infeção com a COVID-19 e que se cumpram, na integra, as 

regras dimanadas das autoridades de saúde. ---------------------------------------------------- 

--------Solicitou, ainda, o Sr. Vereador Luís Pinho, que o mantenham informado do 

ponto da situação da estrada de Assequins que é uma via situada às portas da cidade, 

com graves problemas de conservação, onde circulam, diariamente, viaturas pesadas, 

de grande porte. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------A seguir, este Sr. Vereador agradeceu a documentação que lhe foi entregue, 

relativa ao subsídio atribuído à União de Bandas de Águeda como comparticipação 

pela organização do seu festival anual e disse que, depois de analisar o processo, lhe 

parece que, em conformidade com a Parte F – Apoio ao Associativismo 

Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil – F1 do Código Regulamentar do 

Município de Águeda, algumas das despesas reportadas, realizadas no âmbito do 

evento em causa, não são passiveis de serem pagas através do apoio financeiro 

atribuído pela Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------Reforçou, ainda, este Sr. Vereador, que a documentação que sustenta ao 

pagamento do apoio financeiro em causa, não está em conformidade com o previsto 

no Código Regulamentar referido, havendo até um documento que está rasurado, 

configurando uma ilegalidade. ------------------------------------------------------------------------- 

------- Acrescentou o Sr. Vereador Luís Pinho, que das despesas referidas na 

documentação que lhe foi disponibilizada, constata que algumas são inelegíveis, nos 

termos do referido Código Regulamentar, nomeadamente as despesas relativas a 

encadernamento de partituras, compra de prenda oferecida à ex Vereadora Elsa 

Corga e pagamento de almoços e jantares. ------------------------------------------------------- 

--------Continuando este mesmo assunto, o Sr. Vereador Luís Pinho disse que todo o 

processo não lhe parece bem que, certamente, devem existir motivos que não 

consegue descortinar e questionou se a ex Vereadora foi homenageada nesse evento 

como Vereadora enquanto era, também, mandatária da candidatura Juntos por 

Águeda, nas Eleições Autárquicas realizados em 30 de setembro. ------------------------- 
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-------O Sr. Vereador Luís Pinho questionou, ainda, se a ex Vereadora Elsa Corga 

entregou à Câmara a prenda que recebeu e se a mesma foi registada no Património 

da Autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Relativamente a este assunto, o Sr. Presidente informou que o festival da União 

de Bandas de Águeda é habitual, tem vindo a ser feito todos os anos e que é usual a 

associação pagar um lanche aos participantes. Quanto à prenda que foi oferecida à 

ex-Vereadora Elsa Corga, pensa que não será como diz o Sr. Vereador, mas que vai 

pedir esclarecimentos sobre o assunto. ------------------------------------------------------------ 

--------De seguida, usou da palavra a Sr.ª Vereadora Marlene Gaio para desejar, neste 

dia de Reis, um bom ano a todos os presentes, afirmando que todos partilham os 

mesmos objetivos de colaborar para a melhoria das condições de vida dos 

aguedenses, por isso, nesse sentido, no que diz respeito aos Pelouros que lhe foram 

atribuídos, estará sempre disponível para colaborar ou prestar quaisquer informações 

que julguem necessário. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------Prosseguindo este ponto das informações, o Sr. Vereador Vasco Oliveira disse 

que fazia dela as palavras da Sr.ª Vereadora Marlene Gaio e que, também, ele se 

disponibiliza para colaborar ou prestar qualquer esclarecimento relativamente aos 

Pelouros que lhe foram atribuídos. ------------------------------------------------------------------- 

--------Quanto à difícil situação financeira de algumas Juntas/Uniões de Freguesia, a 

que aludiu o Sr. Vereador Antero Almeida, o Sr. Vereador Vasco Oliveira disse que 

não tinha conhecimento de nenhuma dessas situações, mas que agradecia que, se 

soubessem de alguma autarquia, em concreto, que esteja com essas dificuldades, que 

lhe seja dado conhecimento, para tentar encontrar uma solução. --------------------------- 

--------Relativamente às obras da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Águeda na Unidade de Formação Local de Belazaima do Chão, o Sr. Vereador 

Vasco Oliveira esclareceu que o que ruiu foi parte da parede do forno,  que se situa no 

pátio do edifício, nada de extraordinário, e que se ficou a dever à aplicação de material 

que foi oferecido à Associação e que não era o mais adequado para o fim a que se 

destinava. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Acrescentou este Sr. Vereador que a obra em causa é da inteira 

responsabilidade dos Bombeiros e que, apesar do que aconteceu à parede do forno, 

não estão comprometidas as atividades de formação que ali se realizam. --------------- 

--------Neste ponto das informações, o Sr. Presidente disse que tinha, nos termos do 

disposto no artigo 41.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, marcado 

uma reunião extraordinária para o próximo dia 13, pelas 18 horas, com que todos os 

Srs. Vereadores concordaram e disseram, que desta forma, se encontram 

devidamente convocados, dispensando qualquer outra forma de convocação. --------- 
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--------ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO E ATA DA REUNIÃO 21/21 ---------------------------- 

---------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 21/21 . -------------- 

--------Ambas as Atas foram aprovadas 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. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

---------PROPOSTA 1/22 -CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - RUI MANUEL 

FRANCISCO SILVA (PROCESSO DE OBRAS N.º 359/84) ----------------------------------- 

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

que a pretensão se enquadra nas condicionantes de isenção de controlo prévio, 

definidas no n.º4 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 3.061,88m2 de prédio inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo n.º 3820-P e descrito na conservatória do registo predial de Águeda sob o n.º 

3893, com a área total de 3.955,00m2, confinante com a rua Principal, n.º 1075 - 

Chãs, freguesia de Macinhata do Vouga, sendo a área da parcela sobrante de  

855,00m2 e a Área de cedência ao domínio público: 38,12m2. ------------------------------ 

--------O prédio é propriedade de Rui Manuel Francisco Silva, residente na rua 

Principal, n.º 1075 - Chãs, Freguesia de Macinhata do Vouga ------------------------------- 

--------PROPOSTA 2/22 - DISPENSA TOTAL DO CUMPRIMENTO DA DOTAÇÃO DE 

ESTACIONAMENTO E A ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO DA RESPETIVA 

COMPENSAÇÃO EM NUMERÁRIO – AGÊNCIA FUNERÁRIA CARDOSO & 

MARTINS, LDA. (PROCESSO DE OBRAS N.º 123/21) ---------------------------------------- 

---------Presente, a seguir, o processo de obras n.º 123/21, em nome da empresa 

Agência Funerária Cardoso & Martins, Lda., com sede na rua da Ponte da Sardanita, 

n.º 3, Póvoa do Espírito Santo, Freguesia de Valongo do Vouga que apresentou um 

pedido de construção de um edifício destinado a comércio e serviços, para centro 

funerário, e muros, que pretendem levar a efeito no entroncamento entre a rua da 
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Igreja e rua da Ponte da Sardanita, com entrada por esta última, na freguesia de 

Valongo do Vouga. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CNP2021 382, emitido pelos Serviços da Divisão de Gestão Urbanística verifica-se 

que não é dado cumprimento ao previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 66.º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, tendo em conta que não foi 

criado nenhum lugar de estacionamento quando deveriam ser previstos, 2 (dois) 

lugares para veículos ligeiros. ------------------------------------------------------------------------- 

--------Assim, face ao teor do parecer técnico emitido, e tendo em conta o n.º 3 e n.º 4 

do artigo 66.º do Regulamento do PDM, a Câmara deliberou aprovar a dispensa total 

do cumprimento da dotação de dois lugares de estacionamento para ligeiros e a 

aceitação do pagamento da respetiva compensação em numerário, no montante de 

169,54€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------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 desta votação, não por  

questionar a razão dos Técnicos Municipais que elaboraram a proposta 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 3/22 - DISPENSA TOTAL DO CUMPRIMENTO DA DOTAÇÃO DE 

ESTACIONAMENTO PÚBLICO E A ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO DA RESPETIVA 

COMPENSAÇÃO EM NUMERÁRIO – CONCEPTPOWER, UNIPESSOAL, LDA. 

(PROCESSO DE OBRAS N.º 300-A/74) ----------------------------------------------------------- 

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

Conceptpower, Unipessoal, Lda., com sede na Avenida do Emigrante, n.º 1980 - 

Alagoa, da União de Freguesias de Águeda e Borralha, que veio apresentar projeto de 

ampliação e legalização de ampliação e alterações, de uma edificação destinada a 

indústria (tipo 3), num terreno sito na Avenida do Emigrante, 1896, Alagoa, Freguesia 

de Águeda e Borralha. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

CTS2021, emitido pelos Serviços da Divisão de Gestão Urbanística verifica-se que 

não é dado cumprimento ao previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 66.º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal em vigor, tendo em conta que não foi criado o 

lugar de estacionamento para veículos ligeiros a que a firma estava obrigada. --------- 

--------Assim, face ao teor do parecer técnico emitido, e nos termos da exceção 
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prevista na alínea c), do ponto n.º 3, do artigo 66.º do regulamento do PDM, a Câmara 

deliberou aprovar a dispensa do cumprimento da dotação de um lugar estacionamento 

público para veículos ligeiros e a aceitação do pagamento da respetiva compensação 

em numerário, no montante de 45,53€, definida nos termos e condições estipuladas no 

artigo 17.º/A1, do Código Regulamentar do Município de Águeda (CRMA), em 

conjugação com os pontos 5 a 7 do artigo 15.º/A1, do mesmo regulamento. ------------ 

-------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 desta votação, não por  

questionar a razão dos Técnicos Municipais que elaboraram a proposta em analise 

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

a pagar pelo lugar de estacionamento que não foi criado tem um valor residual. ------- 

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

----------PROPOSTA 4/22 - APOIO FINANCEIRO PARA O CLUBE DE TÉNIS DE 

ÁGUEDA NO ÂMBITO DO CÓDIGO REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

- ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO (F2) PARA A COBERTURA DOS CAMPOS 

PADEL ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Face ao exposto na proposta que foi presente a Câmara analisou e deliberou, 

por unanimidade, à semelhança da resolução tomada pelo Instituto Português do 

Desporto e Juventude, prorrogar o prazo de execução das obras de construção de 

cobertura para os campos padel do Clube de Ténis de Águeda, nos termos da 

Cláusula Sétima do Contrato Programa N.º 329/21, oportunamente celebrado com 

vista à concessão de apoio financeiro para comparticipação desta obra, através de 

uma Adenda ao mesmo, com a alteração das cláusulas 2.ª e 10.ª, bem como do 

Anexo I (plano de pagamentos), nos termos da Minuta que foi presente e aprovada e 

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

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

--------PROPOSTA 5/22 – RATIFICAÇÃO DE PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO 

MEDIANTE PROCEDIMENTO POR CONTRATAÇÃO EXCLUÍDA, NOS TERMOS DO 

DISPOSTO NO N.º 1 DO ARTIGO 5º. DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS 

PARA COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA - INSTALAÇÕES BTN EM MERCADO 

REGULADO PARA ANO 2022 ------------------------------------------------------------------------ 

-------Seguidamente a Câmara deliberou ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente, datado de 30 de dezembro de 2021, através do qual, dadas as 
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circunstâncias excecionais e urgentes, adjudicou o procedimento para compra de 

energia elétrica - Instalações BTN em Mercado Regulado para ano 2022 à empresa 

SU ELETRICIDADE, S.A., em conformidade com o definido na informação n.º 

002/2021 e documentos relacionados, os quais se encontram arquivados na Aplicação 

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

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

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

--------PROPOSTA 8/22 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO POR CONSULTA 

PRÉVIA REALIZADO AO ABRIGO DO ‘ACORDO-QUADRO PARA FORNECIMENTO 

DE ELETRICIDADE EM REGIME DE MERCADO LIVRE PARA O ANO 2022 E 2023 – 

LOTE 2 (BTE) E LOTE 3 (MT) PARA O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA’ ------------------------ 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou nos precisos termos da proposta que foi 

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

reunião, proceder à abertura de procedimento, por consulta prévia, realizado ao abrigo 

do ‘Acordo-Quadro para fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para 

os anos de  2022 e 2023 – Lote 2 (BTE) e Lote 3 (MT) para o Município de Águeda ’ – 

AQ 08/2021 da CC-CIRA. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

----------PROPOSTA 6/22 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O ALTO 

COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES - PROJETO-PILOTO “INTEGRAR 

VALORIZA” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos 

da proposta que foi presente, aprovar o Protocolo de Cooperação, a celebrar com o 

Alto Comissariado para as Migrações, I. P., no âmbito do projeto-piloto “Integrar 

Valoriza”, o qual foi analisado  e se encontra arquivado na Aplicação Informática junto 

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

--------PROPOSTA 10/22 - PROTOCOLO - PROJETO GRÃO A GRÃO - TERAPIA DA 

FALA --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto 

nas alíneas d) e g), do n.º 2 do artigo 23.º, e na alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o protocolo que foi presente e 

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

estabelecimento de uma parceria entre o Município e a Cooperativa de Educação e 
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Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades de Águeda – CERCIAG, para o 

desenvolvimento do Projeto “Grão a Grão” que tem como objetivo dar continuidade ao 

protocolo celebrado em 2021, que tem como finalidade a estimulação de 

competências linguísticas de crianças que apresentam lacunas no desenvolvimento da 

linguagem oral/escrita e a sensibilização para a importância da estimulação da 

linguagem, sobretudo da consciência fonológica, nos diferentes contextos em que a 

criança se encontra inserida, nomeadamente escolar e familiar. ---------------------------- 

---------PROPOSTA 11/22 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2021/2022 - FORNECIMENTO 

DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

aprovar os valores previsionais referentes ao fornecimento de refeições escolares aos 

alunos do ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no montante de 

523.877,00 €.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS --------------------------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 7/22 - EXECUÇÃO DE OBRAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL ---------- 

-------Durante a análise deste assunto, tanto o Sr. Vereador Luís Pinho como a Sr.ª 

Vereadora Daniela Herculano, afirmando que, não pondo em causa o interesse da 

construção da pista proposta, entendem que não está assegurada a legalidade do 

processo, nomeadamente do previsto no Contrato-Programa n.º 118, celebrado entre 

o Município de Águeda e o Recreio Desportivo de Águeda, que regula as condições 

entre as partes no âmbito da cedência da área desportiva e das infraestruturas 

existentes no Complexo Desportivo do Estádio.-------------------------------------------------- 

-------O Sr. Vereador Luís Pinho manifestou o seu parecer de que seria mais adequado 

ser a Câmara a elaborar o projeto e a adjudicar a obra, porque tem técnicos para isso 

e porque a infraestrutura é municipal, tendo, inclusivamente, sugerido que se solicite 

parecer à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro sobre o 

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

-------Face às duvidas suscitadas, foi deliberado, por unanimidade, retirar esta 

proposta com vista a averiguar-se a legalidade do procedimento. --------------------------- 

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

---------PROPOSTA 9/22 - CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS NO ÂMBITO DO 

CLUBE DA CIÊNCIA VIVA - AGRUPAMENTOS DE ÁGUEDA E ÁGUEDA SUL ------- 

---------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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ratificar os despachos do Sr. presidente, datados de 21 e dia 30 de dezembro do  ano 

findo, através dos quais dadas circunstancias excecionais e urgentes, aprovou os 

protocolos a estabelecer com o Agrupamento de Escolas de Águeda e com o 

Agrupamento de Escolas Águeda Sul, com vista  à criação do Clube da Ciência Viva, 

encontrando-se os mesmos arquivados na Aplicação Informática junto à Agenda desta 

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

----------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PUBLICO ----------------------------------------- 

---------Neste período da reunião interveio a Sr.ª Cláudia Afonso para transmitir que 

sabe da existência de comparticipação, a nível do Poder Central, para a erradicação 

das Ervas das Pampas e, existindo alguns focos dessa espécie invasora no nosso 

Concelho, nomeadamente nos taludes do IC2, junto a Recardães, sugere que a 

Câmara se candidate a esses apoios, para a eliminação dessas plantas em espaço 

publico ou para sensibilizar os proprietários dos terrenos infetados, para a 

necessidade de remover dos seus prédios, essa espécie de plantas, com grande 

facilidade de reprodução. ------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente informou que aquando do levantamento da existência daquela 

espécie de plantas invasoras o município de Águeda não foi identificado como zona de 

risco e, por isso, não foi considerado elegível para esse tipo de apoio. -------------------- 

--------Quanto à sensibilização dos proprietários para a necessidade de eliminar 

aquelas plantas de proliferação rápida, o Sr. Presidente disse que tem constatado, em 

diversas ocasiões, e presentemente devido aos trabalhos de limpeza que estão a 

decorrer nas Margens do rio Marnel, que seriam da responsabilidade dos respetivos 

proprietários, que os mesmos são avessos a aceitar qualquer intervenção nas suas 

propriedades. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Acrescentou o Sr. Presidente que sabe da existência de alguns focos dessas 

plantas mas que essa questão tem que ser resolvida através de apoio estatal, que é 

quem tem competência para isso, referindo, a propósito, os encargos que a Câmara 

tem vindo a assumir em diversas áreas, nomeadamente, na área da Educação, em 

que a Câmara tem a receber do Estado uma avultada quantia que está por pagar, que 

tem vindo a despender com as escolas, no âmbito da descentralização. ----------------- 

--------A seguir, o Sr. Presidente disse que, no setor da Saúde, que é da competência 

do Poder Central, a Câmara tem vindo a investir, nomeadamente no Centro de Saúde 

de Águeda, onde não há qualquer comparticipação Estatal. ---------------------------------- 

--------No caso da Unidade de Saúde de Aguada de Cima, em que a Câmara também 

executou a obra, está já assegurada a comparticipação por parte do Estado. ----------- 

-------Outra das obras que a Câmara também executou, foi a construção de 
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residências para estudantes, cujo Acordo foi renegociado e já foi recebida a verba 

despendida. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------Informou, também o Sr. Presidente, relativamente ao Quartel da Guarda Nacional 

Republicana de Arrancada do Vouga, outra obra que a Câmara realizou, embora não 

fosse sua competência, que já foi celebrado o respetivo Contrato de Arrendamento e 

que as rendas já estão a ser pagas. ----------------------------------------------------------------- 

--------Eram dezoito 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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