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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 6/21 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2021 

 

---------Aos dezasseis dias do mês de Março 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, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE, PAULO ALEXANDRE GUERRA AZEVEDO SEARA, ANTÓNIO MANUEL 

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

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

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

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

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

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

--------Dando inicio a este ponto da Ordem do Dia, o Sr. Vereador Paulo Seara, 

referindo-se ao apoio concedido, na última reunião, ao Clube Desportivo FullRacing, 

questionou se é possível, nos termos do Regulamento respetivo, subsidiar uma equipa 

profissional. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Tanto o Sr. Presidente como o Sr. Vereador Edson Santos informaram que não 

se está a subsidiar a equipa de ciclismo profissional mas sim uma Associação que, 

além dessa equipa de ciclismo, desenvolve formação, fomentando a prática deste 

desporto e  envolvendo a população em torno do ciclismo. ----------------------------------- 

-------Voltando a intervir, o Sr. Vereador Paulo Seara disse que, na sua opinião, o 

apoio que foi concedido ao Clube Desportivo FullRacing, na rubrica mérito desportivo 

coletivo, é direcionado para a equipa profissional de ciclismo e que não aceita que a 

Câmara esteja a atribuir um subsídio para apoiar uma equipa profissional .--------------- 

-------O Sr. Presidente informou que o subsídio atribuído ao Clube Desportivo 

FullRacing cumpriu o disposto no respetivo Regulamento, que o processo se 

desenvolveu com toda a legalidade, e que o mesmo se destinada a apoiar o fomento e 

desenvolvimento dessa modalidade desportiva através da formação num concelho que 

tem todo um passado associado à industria das duas rodas. --------------------------------- 

-------Acrescentou o Sr. Presidente que considera importante o desenvolvimento desta 

modalidade desportiva em Águeda que é, há muito, conhecida como a “capital da 

bicicleta” e pelo impacto que o setor das duas rodas tem na economia local e nacional, 

além de que considera que o subsídio aprovado cumpriu os preceitos legais 
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associados e que não levantou qualquer questão jurídica aos técnicos municipais que 

analisaram o assunto e  elaboraram a respetiva proposta. ------------------------------------ 

--------Voltando a intervir, o Sr. Vereador Paulo Seara disse que está alarmado e 

lastima a atividade que tem verificado em torno do AgitÁgueda para o corrente ano, a 

nível de celebração de contratos, afirmando que, na sua opinião, tem que haver 

moderação de gastos, uma vez que não existe qualquer certeza de que o evento se 

poderá vir a realizar nos moldes em que está previsto. ----------------------------------------- 

-------Em resposta ao Sr. Vereador, o Sr. Presidente disse que vai ter em conta o que 

disse mas que a Câmara, se a situação que se viver na altura o permitir, não vai deixar 

de realizar o AgitÁgueda, porque se considera que a sua realização é utilidade para a 

promoção do município e dinamismo do comércio. ---------------------------------------------- 

-------Também o Sr. Vereador António Duarte se referiu a este assunto para dizer que 

nunca foi contra o ÁgitÁgueda, que o que critica é o formato em que este evento é 

realizado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente replicou que o êxito e notoriedade deste evento se deve, além 

da qualidade do mesmo, também ao seu formato. ----------------------------------------------- 

--------De seguida, interveio o Sr. Vereador Antero de Almeida para dizer que estando 

assumido que é vontade da Câmara realizar o AgitÁgueda este ano, tendo-se já pago 

parte do montante dos serviços contratualizados, questiona o que acontecerá a asse 

dinheiro se as respetivas firmas fecharem, como está a acontecer a muitas, na 

sequencia da pandemia. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------Relativamente a esta questão colocada pelo Sr. Vereador Antero Almeida o Sr. 

Presidente respondeu que, enquanto a Câmara está a fazer tudo para que o 

AgitÁgueda este ano seja uma realidade, porque toda a gente está ansiosa por ter 

uma vida o mais ‘normal’ possível, ele está à espreita de qualquer obstáculo que 

impeça a sua realização. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------Retomando o uso da apalavra, o Sr. Vereador Antero Almeida referiu a visita do 

Sr. primeiro Ministro de Guiné-Bissau a Águeda e disse que estranhou que o mesmo 

não tenha sido recebido e acompanhado por um membro do Governo Português. ----- 

--------Sobre este assunto, o Sr. Presidente informou que o 1.º Ministro e o Ministro dos 

Negócios Estrangeiros de Portugal foram informados desta visita. Acrescentou o Sr. 

Presidente que ficou muito sensibilizado pelo Sr. 1.º Ministro de Guiné-Bissau ter 

aceite o convite que lhe endereçou e que ficará muito contente se Águeda, através de 

diligencias que está a tomar, poder ajudar a criar condições para que a população 

daquele país venha a ter melhores condição de vida. ------------------------------------------- 

--------Continuando este período das informações, o Sr. Vereador Antero Almeida, 

referiu alguns documentos que solicitou e que ainda não lhe foram entregues, 
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nomeadamente os pareceres técnicos relativos ao licenciamento da empresa JAD, os 

documentos relativos ao edifício que foi embargado na Av.ª 25 de Abril e a proposta 

de traçado do Eixo Rodoviário Aveiro – Águeda. ------------------------------------------------- 

--------A propósito desta intervenção, o Sr. Presidente disse que chegou aos serviços 

municipais, esta semanas, pareceres técnicos que confirmam que a empresa JAD é 

uma industria tipo 3, tendo o Sr. Vereador Paulo Seara solicitado que esse documento 

lhe seja disponibilizado. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------Voltando a usar da palavra, o Sr. Vereador Antero Almeida parabenizou o Sr. 

Presidente pela conclusão das obras de reparação da rua Eng.º José Bastos Xavier e 

questionou a data a partir da qual vai contar o prazo de garantia, se desde que foi 

dada por concluída ou desde o termo das obras de reparação. ------------------------------ 

--------O Sr. Presidente referiu as dificuldades com que o adjudicatário da obra se tem 

debatido para concluir esta obra, nomeadamente a nível de mão de obra, e informou 

que a Câmara está muito atenta e que tudo fará para fazer cumprir a lei. ----------------- 

--------A seguir, o Sr. Vereador Antero Almeida solicitou o ponto da situação do 

alargamento de via que está previsto para Fermentelos, tendo o Sr. Presidente 

informado que mandou suspender o processo, na intenção de apenas se retomar 

quando estiver assegurada a cedência de todos terrenos necessários para a execução 

da obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------O Sr. Vereador Antero Almeida disse, ainda, que viu na plataforma eletrónica de 

contratação pública ACINGOV um contrato de prestação de serviço de Apoio Jurídico, 

celebrado com uma sociedade de advogados, que não está instruído com o respetivo 

Caderno de Encargos e solicitou que lhe seja entregue o Relatório das atividades 

desenvolvidas pela empresa que prestou esse serviço no ano transato. ------------------ 

-------Neste ponto das informações, o Executivo tomou, também, conhecimento da 

situação financeira da Câmara, reportada ao dia 26 de fevereiro ultimo, através de 

documento que foi disponibilizado aos Srs Vereadores e se encontra arquivado na 

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

--------ATA DAS REUNIÕES N.ºS 4/21, 5/21, E 1/21 E 2/21 EXTRAORDINÁRIAS----- 

--------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, foi colocada à aprovação dos presentes nas reuniões a que as 

mesmas dizem respeito, as atas das reuniões n.ºs 4/21, 5/21, e 1/21 e 2/21 

Extraordinárias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- As atas das reuniões n.ºs 4/21, 5/21, e 1/21 Extraordinária foram aprovadas por 

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

Antero Almeida, que que disseram que são contra o método de elaboração das atas 

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

que se passou nas mesmas. --------------------------------------------------------------------------- 

--------Quanto à Ata da reunião n.º 2/21 extraordinária foi, também aprovada por 

maioria, tendo os Srs. Vereadores Paulo Seara e Antero Almeida votado contra a sua 

aprovação, pelos mesmos motivos que indicaram para a votação anterior. O Sr. 

Vereador António Duarte, para realçar a importância do assunto discutido na mesma, 

que foi o Acordo de Colaboração, a Celebrar entre a IP – Infraestruturas de Portugal, o 

Município de Aveiro e o Município e Águeda no Âmbito do Projeto de Execução para a 

Construção do Eixo Rodoviário Aveiro - Águeda (ERAA), obra que reputa do maior 

interesse para o concelho de Águeda, votou a favor da aprovação desta ata, não 

obstante manter o seu parecer sobre a forma de elaboração das Atas. -------------------- 

-------A leitura destas atas foi dispensada, uma vez que foram disponibilizadas aos Srs. 

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

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

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

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

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

---------PROPOSTA 115/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA - POLIDESPORTIVO EM RELVA SINTÉTICA ------------------- 

--------Tendo-se vistoriado, nos termos do artigo 398.º do Código dos Contratos 

Públicos, a totalidade da empreitada do Polidesportivo em Relva Sintética e 

verificando-se que a mesma se encontra concluída, nenhuma observação havendo a 

fazer e não apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de 

solidez, pelas quais se deva responsabilizar o empreiteiro, a Câmara deliberou aprovar 

o auto de vistoria geral e proceder à receção definitiva da obra em causa. --------------- 

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

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida, tendo os mesmos dito 

que, relativamente a este assunto, querem manter a Declaração de Voto, cujo texto 

consta de Atas anteriores, sempre que votam contra qualquer proposta. ----------------- 

--------PROPOSTA 116/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERACÃO DA CAUÇÃO - POLIDESPORTIVO EM RELVA SINTÉTICA --------------- 

--------Depois de vistoriada a totalidade da obra de “Polidesportivo em Relva Sintética” , 

e verificando-se que a mesma se encontra concluída, nenhuma observação havendo a 

fazer, não apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de 

solidez, pelas quais se deva responsabilizar o empreiteiro, a Câmara deliberou aprovar 

o de vistoria geral para efeitos de liberação de caução, nos termos da alínea e) do n.º 
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5 do artigo 295.º do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto e, 

consequentemente, proceder à liberação de 10% da caução existente . ------------------ 

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

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida, tendo os mesmos dito 

que, relativamente a este assunto, querem manter a Declaração de Voto, cujo texto 

consta de Atas anteriores, sempre que votam contra qualquer proposta. ----------------- 

---------PROPOSTA 131/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERACÃO DA CAUÇÃO - ARRANJO URBANÍSTICO NA AVENIDA DA 

REPUBLICA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Tendo em conta o conteúdo do auto da vistoria feita à totalidade da obra de 

“Arranjo Urbanístico da Avenida da República”, através do qual se verifica que a 

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

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

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

auto de vistoria geral, nos termos da alínea a) do n.º 5 do artigo 295.º do Decreto-Lei 

n.º 111-B/2017, de 31 de agosto e, consequentemente, proceder à liberação de 30% 

da caução existente. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida, tendo os mesmos dito 

que, relativamente a este assunto, querem manter a Declaração de Voto, cujo texto 

consta de Atas anteriores, sempre que votam contra qualquer proposta. ----------------- 

--------PROPOSTA 134/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERACÃO DA CAUÇÃO - REABILITAÇÃO DE RUAS DO CONCELHO - LOTE 4 -- 

--------Analisado o auto da vistoria geral efetuada a obra de “Reabilitação de Ruas do 

Concelho – Lote 4”, onde se constata que, depois de vistoriada a totalidade da 

empreitada a mesma se encontra concluída, nenhuma observação havendo a fazer, 

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

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

referido auto de vistoria, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 5 do artigo 

295.º do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto e, consequentemente, proceder 

à liberação de 60% da caução existente. ----------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida, tendo os mesmos dito 

que, relativamente a este assunto, querem manter a Declaração de Voto, cujo texto 

consta de Atas anteriores, sempre que votam contra qualquer proposta. ----------------- 

--------PROPOSTA 117/21 - APROVAÇÃO DO MAPA DE TRABALHOS 

COMPLEMENTARES N.º 1 - PAVIMENTAÇÕES EM SEREM, LAMAS E TRAVASSÔ -
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--------Seguidamente, foi presente uma proposta onde se constata que na empreitada 

de Pavimentações em Serém, Lamas e Travassô, foram executados os trabalhos 

complementares e os trabalhos a menos que se discriminam: ------------------------------- 

--------Trabalhos complementares circunstâncias imprevisíveis a preços contratuais: 

2.256,70€; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------Trabalhos complementares circunstâncias imprevisíveis a preços de acordo, no 

valor de 29.339,25€; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------Trabalhos complementares circunstâncias não previstas a preços contratuais 

(responsabilidade do município 100%), no valor de 2.075,68€; ------------------------------ 

-------Trabalhos complementares circunstâncias não previstas a preços de acordo 

(responsabilidade do município 100%), no valor de 12.978,00€; ---------------------------- 

-------Trabalhos a menos, no valor de -20.365,00€ . --------------------------------------------- 

-------Aos valores referido será adicionado o IVA. ------------------------------------------------ 

-------Analisado o assunto, a Câmara deliberou aprovar os preços unitários dos 

trabalhos complementares a preços de acordo, bem como dos trabalhos 

complementares a preços de contrato, assim como dos trabalhos a menos. ------------- 

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

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida, tendo os mesmos dito 

que, relativamente a este assunto, querem manter a Declaração de Voto, cujo texto 

consta de Atas anteriores, sempre que votam contra qualquer proposta. ----------------- 

--------PROPOSTA 118/21 - APROVAÇÃO DO MAPA DE TRABALHOS 

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

CONSTRUÇÃO DA VIA DE ACESSO AO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO – 

TROÇO ENTRE A RUA DO CASARÃO E O PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO 

--------De seguida, a Câmara tomou conhecimento de que na empreitada de 

construção da Via de Acesso ao Parque Empresarial do Casarão – Troço entre a Rua 

do Casarão e o Parque Empresarial do Casarão, foram executados os trabalhos 

complementares e os trabalhos a menos que a seguir se descriminam: ------------------ 

------- Trabalhos complementares circunstâncias imprevisíveis a preços contratuais no 

valor de 4.562,49€; --------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------Trabalhos complementares circunstâncias não previstas a preços de acordo 

(responsabilidade do município 100%) no valor de 5.523,48€; ------------------------------- 

 -------Trabalhos a menos, no valor de -566,00€. ------------------------------------------------- 

--------A estes valores será adicionado o IVA; ----------------------------------------------------- 

--------Analisado o assunto, a Câmara deliberou aprovar os preços unitários dos 

trabalhos complementares a preços de acordo, bem como dos trabalhos 
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complementares a preços de contrato e dos trabalhos a menos bem como aprovou a 

prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos por um período de 10 dias. ----- 

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

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida, tendo os mesmos dito 

que, relativamente a este assunto, querem manter a Declaração de Voto, cujo texto 

consta de Atas anteriores, sempre que votam contra qualquer proposta.------------------ 

--------PROPOSTA 119/21 - EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÕES EM SERÉM, 

LAMAS E TRAVASSÔ” – APROVAÇÃO DA MINUTA DO 1º CONTRATO ADICIONAL 

--------Analisada a proposta em apreço,  a Câmara deliberou, por unanimidade, nos 

termos do disposto no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro,  

aprovar a minuta do 1º contrato adicional da empreitada de “Pavimentações em 

Serém, Lamas e Travassô”, a qual foi presente e se encontra arquivada na Aplicação 

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

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

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida, tendo os mesmos dito 

que, relativamente a este assunto, querem manter a Declaração de Voto, cujo texto 

consta de Atas anteriores, sempre que votam contra qualquer proposta. ----------------- 

---------PROPOSTA 139/21 - EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA VIA DE ACESSO 

AO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO – TROÇO ENTRE A RUA DO 

CASARÃO E O PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO” – APROVAÇÃO DA 

MINUTA DO 2º CONTRATO ADICIONAL --------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente a Câmara deliberou, nos termos do disposto no artigo 98.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, aprovar a minuta do 2º contrato adicional 

da empreitada de “Construção da Via de Acesso ao Parque Empresarial do Casarão – 

Troço entre a Rua do Casarão e o Parque Empresarial do Casarão”, a qual foi 

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

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

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

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida, tendo os mesmos dito 

que, relativamente a este assunto, querem manter a Declaração de Voto, cujo texto 

consta de Atas anteriores, sempre que votam contra qualquer proposta. ----------------- 

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

---------PROPOSTA 120/21 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DAS 

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS - PROGRAMA AGITLAB ---------------------------------------- 

---------Tendo em conta o disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara analisou e deliberou aprovar o 

protocolo que foi presente e se encontra arquivado na Aplicação Informática junto à 
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Agenda desta reunião, que visa estabelecer os princípios e condições de cooperação 

no âmbito das residências artísticas - Programa AGITlab. ------------------------------------ 

--------Durante a analise deste assunto o Sr. Vereador Paulo Seara disse que 

considerava uma falta de respeito voltar a submeter à aprovação do Executivo uma 

proposta que já havia sido chumbada em anterior reunião. ----------------------------------- 

-------O Sr. Vereador Edson Santos informou que a proposta não é a mesma, que é 

diferente da anterior quer nos montantes envolvidos quer nas atividades apoiadas e 

que nunca se pretendeu desrespeitar ninguém.--------------------------------------------------- 

--------Não obstante o que disse o Sr. Vereador Edson Santos, o Sr. Vereador Paulo 

Seara disse que continua a entender que a apresentação desta proposta é uma falta 

de respeito para com o executivo; que é a lei do quero posso e mando. ------------------ 

--------Também o Sr. Vereador António Duarte se referiu a este assunto para dizer que 

ao fazer-se esta proposta é não ser-se sério, é uma falta de respeito para com os 

outros, e aconselha a que quando estiver prevista a falta, numa reunião do Executivo, 

de dois dos membros do Executivo com funções atribuídas, não ficando garantida a 

aprovação de todas as propostas, que não se faça a reunião, que faltem os restantes, 

para não fazerem os outros perderem tempo a apreciar propostas que se não forem 

aprovadas vão ser submetidas de novo, quando a aprovação estiver certa. ------------- 

--------Voltando a intervir, o Sr. Vereador Edson Santos disse que se está a lixar para o 

que disseram sobre este assunto, que votem como lhes aprouver, reafirmando que a 

proposta não é a mesma que anteriormente foi presente, que está legalmente 

formulada, e que está cansado que o ataquem a propósito de cada proposta que 

apresenta, que o critiquem de agir por motivações de amizades e compadrios. -------- 

--------A concluir este assunto, o Sr. Vereador Paulo Seara referiu que dizer que se 

estava a lixar para o que os outros dizem, é uma atitude vergonhosa para Águeda e 

revela uma atitude de baixo nível e falta de respeito para com os outros membros do 

executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Colocada a votação, esta proposta foi aprovada por maioria, com os votos 

contra dos Srs. Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida. ------------ 

---------PROPOSTA 121/21 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DO 

PROJETO “ÁGUEDA VINTAGE” --------------------------------------------------------------------- 

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

proposta que foi presente, aprovar o protocolo anexo à mesma e que dela faz parte 

integrante, a celebrar com a firma Memórias Genuínas – Actividades Culturais, Lda, e 

que estabelece os princípios e condições de cooperação no âmbito do Projeto 

“Águeda Vintage”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------PROPOSTA 126/21 - PROTOCOLO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE 

PERCURSOS PEDESTRES DE ÁGUEDA – PR 11 – TRILHO DO VALE SERRANO ---

-----Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, nos termos do disposto na alínea 

t) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 

minuta do protocolo que foi presente e se encontra arquivado na Aplicação Informática 

junto à Agenda desta reunião, a celebrar entre o Município de Águeda e o Centro 

Social de Agadão com vista à manutenção da rede de Percursos Pedestres de 

Águeda – PR 11 – Trilho do Vale Serrano. --------------------------------------------------------- 

--------De igual modo foi deliberado, tendo em vista que este procedimento poderá 

originar despesas em mais que um ano, submeter  à autorização prévia da Assembleia 

Municipal a assunção do compromisso plurianual decorrente desta resolução, ao 

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

de 12 de setembro e para efeitos do disposto no artigo 6.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 

8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual. -----------------------------------------------  

-------Relativamente a este assunto, o Sr. Vereador Paulo Seara disse que estranha 

que o Protocolo para a manutenção da rede de Percursos Pedestres tenha sido 

celebrado com o Centro Social de Agadão que não tem outras valências além de Lar 

para a 3ª Idade e Infantário, não lhe reconhecendo à Associação competências para 

desenvolver o trabalho em apreço. ------------------------------------------------------------------ 

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

Paulo Seara e a abstenção dos Srs. Vereadores António Duarte e Antero Almeida. --- 

 --------PROPOSTA 129/21 - PROTOCOLO - PROJETO GRÃO A GRÃO - TERAPIA 

DA FALA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Face ao referido na proposta que foi presente, e considerando o disposto nas 

alíneas d) e g), do n.º 2, do artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e na alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, do mesmo diploma legal,  a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo que foi presente e se encontra 

arquivado na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, que prevê o 

estabelecimento de uma parceria entre o Município de Águeda e a CERCIAG - 

Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades de Águeda 

– para o desenvolvimento do Projeto “Grão a Grão” - Promoção de Competências 

Linguísticas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 138/21 - PROTOCOLO INTÉRPRETE DE LÍNGUA GESTUAL - 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS SURDOS DE ÁGUEDA------------------------------------- 

--------Seguidamente, considerando o disposto nas alíneas h) e m) do n.º 2, do artigo 

23º e no artigo 33º, alíneas o) e v), do n.º 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

alterada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, reforçada pelo n.º 3, do Decreto-Lei n.º 
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30/2015, de 12 de fevereiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

Protocolo de Cooperação a celebrar com a Associação Cultural dos Surdos de Águeda 

com vista a promover a qualidade de vida e as oportunidades das pessoas com 

deficiência auditiva, nomeadamente a disponibilização de serviço de interpretação de 

língua gestual, devidamente reconhecido, para acompanhamento e atendimento de 

munícipes portadores de deficiência auditiva, conforme documento anexo à presente 

proposta, dela fazendo parte integrante, e que se encontra arquivada na Aplicação 

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

---------PROPOSTA 143/21 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO NO TURISMO DE AR 

LIVRE (ACP) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Tendo em vista o descrito na proposta que foi presente e considerando o 

enquadramento legal nos termos do disposto nas alíneas t) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º 

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

unanimidade, celebrar, com a Associação Automóvel Clube de Portugal (ACP), o 

“Protocolo de Cooperação no Turismo de Ar Livre” nos termos da Minuta que foi 

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

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

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

---------PROPOSTA 122/21 - 1.ª ALTERAÇÃO À REVISÃO E AMPLIAÇÃO DO PLANO 

DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO – ÁGUEDA ------------ 

---------No seguimento do exposto na proposta que foi presente e do constante do 

“Relatório Avaliação e Ponderação | Termos de Referência “, em que é avaliada e 

ponderada a oportunidade, necessidade e termos de referencia da elaboração da 1ª 

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

Casarão - Águeda, e em conformidade com o disposto no artigo 118.º e n.º 1 do artigo 

119.º, conjugados com o n.º 1 do artigo 76. º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial -(RJIGT), Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na sua atual 

redação, a Câmara deliberou o seguinte: ---------------------------------------------------------- 

---------1. Nos termos do artigo 118.º conjugado com o n.º 1 do artigo 76.º do Decreto-

Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na sua atual redação, proceder à elaboração da 1ª 

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

Casarão-Águeda, que faz parte do processo e se encontra arquivada na Aplicação 

Informática, junto à Agenda desta reunião; -------------------------------------------------------- 

---------2. Nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º e do n.º 2 do artigo 88.º do 

Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na sua atual redação, dar cumprimento ao 

procedimento de alteração, nomeadamente a publicação e publicitação da deliberação 

do Executivo Municipal e consequente abertura do período de participação pública 
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inicial para apresentação de sugestões de 15 dias (correspondente ao período mínimo 

previsto no n.º 2 do artigo 88.º da legislação supracitada). ------------------------------------ 

---------3. Ao abrigo do n.º 1 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, 

na sua atual redação, estabelecer um prazo de 7 meses para elaboração da 1ª 

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

Casarão-Águeda; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------4. Ao abrigo do n.º 1 e n.º 2 do artigo 120.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 

maio, na sua atual redação, em articulação com o disposto no Decreto-Lei n.º 

232/2007, de 15 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

58/2011, de 4 de maio, não qualificar a alteração ao plano como suscetível de ter 

efeitos significativos no ambiente, dispensando a avaliação ambiental sobre o 

procedimento em questão. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

Paulo Seara e as abstenções dos Srs. Vereadores António Duarte e Antero Almeida-- 

--------O Sr. Vereador Paulo Seara disse que não tendo nada contra a proposta em 

apreço votava contra por uma questão de coerência, porque antes pretendia ver 

alterado o respetivo Regulamento. ------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 133/21 - LOTES 29 E 30 (29A) DO PARQUE EMPRESARIAL DO 

CASARÃO - ÁGUEDA - APLICAÇÃO DE PENALIDADES ------------------------------------ 

--------Seguidamente, 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, aplicar, à empresa Aguitécnica – Assistência Técnica e 

Comércio de Máquinas e Equipamentos, Lda, adquirente dos Lotes n.ºs 29 e 30 (29A) 

do Parque Empresarial do Casarão - Águeda, as penalidades previstas nos números 1 

e 2 do artigo 14.º do respetiva Regulamento Municipal , devendo a empresa efetuar o 

pagamento da quantia de 75 000,00€ no prazo de 20 dias úteis a contar da receção da 

notificação da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 140/21 - LOTE 6 DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO - 

ÁGUEDA - REAQUISIÇÃO DO LOTE -------------------------------------------------------------- 

---------Analisado todo o processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, em 

conformidade com os artigos 4.º e 25.º do Regulamento Municipal do Parque 

Empresarial do Casarão - Águeda, e tendo em conta o disposto na alínea g) do n.º 1 

do artigo 33.º do anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, 

aceitar as justificações apresentadas pelo Munícipe Cláudio Aristides Ferreira 

Barbosa, adquirente do lote n.º 06 do Parque Empresarial do Casarão – Águeda (PEC 

- Águeda), para o não cumprimento dos prazos para início da construção no respetivo 
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lote e, consequentemente, não aplicar as penalidades previstas no 14.º do 

Regulamento do PEC. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 --------De igual modo, foi deliberado o seguinte: ------------------------------------------------- 

---------Readquirir o lote n.º 06 do Parque Empresarial do Casarão ao munícipe Cláudio 

Aristides Ferreira Barbosa, pelo valor de 27 270,00 €, nas seguintes condições: ------- 

--------O pagamento será efetuado ao Sr. Cláudio Aristides Ferreira Barbosa, através 

de transferência bancária, à semelhança de outras situações análogas, na data em 

que  Câmara volte a vender o lote ou, no máximo, até 5 anos a contar da data da 

assinatura do contrato de compra e venda.-------------------------------------------------------- 

--------Sobre este assunto o Sr. Vereador António Duarte disse estar reconhecido pelo 

esforço que foi feito para, dentro do estrito cumprimento da lei, resolver o problema 

exposto munícipe que, presentemente, se debate com graves dificuldades. ------------- 

---------PROPOSTA 141/21 - LOTE 33 DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO - 

ÁGUEDA – INCUMPRIMENTO ----------------------------------------------------------------------- 

--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, nos termos do previsto no n.º 1 

do artigo 14.º do Regulamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão – Águeda 

prorrogar, por um período de 6 meses, a contar da data desta deliberação, o prazo 

para obtenção de autorização de utilização, prevista no n.º 1 do artigo 13.º do referido 

Regulamento, referente ao lote n.º 33 daquele Parque, sobre o qual foi constituído 

direito de superfície pela empresa Beecork, Lda. ------------------------------------------------ 

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

Paulo Seara e a abstenção do Sr. Vereador Antero Almeida. -------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 123/21 - 3.ª ALTERAÇÃO (1.ª ALTERAÇÃO SIMPLIFICADA) DA 

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (R.E.N.) DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA -

LICENCIAMENTO DO ACESSO À CENTRAL SERRANA DE ÁGUAS S.A. -------------- 

--------Depois de devidamente analisada a proposta n.º 123/21 que foi presente e se 

encontra arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, a Câmara 

deliberou, por unanimidade o seguinte: ------------------------------------------------------------- 

-------1 - Aprovar a proposta da 3.ª Alteração (1.ª Alteração Simplifica) da Reserva 

Ecológica Nacional (R.E.N.) do Município de Águeda, em conformidade com a 

Memória Descritiva e Justificativa apensa à referida proposta e que dela faz parte 

integrante; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------2 - Com base no n.º 2 do artigo 16.º- A do Regime Jurídico da Reserva Ecológica 

Nacional - RJREN (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação que lhe foi 

conferida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto), submeter a proposta da 3.ª 
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Alteração (1.ª Alteração Simplifica) da Reserva Ecológica Nacional (R.E.N.) do 

Município de Águeda à CCDRC para efeitos de competente aprovação.------------------ 

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

Paulo Seara e a abstenção do Sr. Vereador António Duarte. --------------------------------- 

--------PROPOSTA 125/21 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE INCUBAÇÃO ----------- 

--------Seguidamente, tendo em vista o disposto na Proposta que foi presente, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, considerando o previsto no Regulamento da 

Incubadora Empresarial de Águeda, bem como o impacto provocado pela pandemia e 

a resiliência demonstrada pela empresa respetiva, aprovar a prorrogação do prazo de 

incubação do projeto da empresa Querida Rita, Unipessoal, Lda., conforme previsto no 

n.º 4 do artigo 7.º/D4 do Regulamento referido. -------------------------------------------------- 

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

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

--------PROPOSTA 127/21 - ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS - CONCURSO 

INTERMUNICIPAL DE LEITURA (FASE MUNICIPAL) ----------------------------------------- 

--------Continuando os trabalhos, a Câmara analisou a proposta que foi presente e 

deliberou, por unanimidade, retirá-la da reunião, por forma a que seja reformulada nos 

termos das sugestões que foram apresentadas. ------------------------------------------------  

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

---------PROPOSTA 124/21 - 11ª ALTERAÇÃO AO CÓDIGO REGULAMENTAR DO 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA - INÍCIO DO PROCEDIMENTO ------------------------------------ 

---------Seguidamente, nos precisos termos da proposta que foi presente e conforme 

disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, designadamente a alínea 

k) do nº 1 do seu artigo 33º, a Câmara  deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. 

Vereador Paulo Seara, o seguinte: ------------------------------------------------------------------- 

---------1 - Aprovar o início do procedimento conducente à 11.ª Alteração ao Código 

Regulamentar do Município de Águeda, a publicitar na página da Internet da 

autarquia;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------2 – Determinar que, no prazo de 10 dias a contar da data daquela publicitação, 

os interessados se possam constituir como tal e/ou apresentar os seus contributos, 

devendo fazê-lo por escrito para o endereço da autarquia ou para o e-mail: 

Ana.Tomas@cm-agueda.pt, mencionando no assunto “11.ª Alteração ao Código 

Regulamentar do Município de Águeda”, e, indicando o nome completo, número de 

identificação fiscal, morada ou sede e endereço eletrónico. ----------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 135/21 - LIBERACÃO DE CAUÇÃO - APÓLICE DE SEGURO 

CAUÇÃO – ITAU ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------Seguidamente, considerando o termo do contrato de Concessão da Cantina 

Municipal para fornecimento de refeições para os Estabelecimentos de Educação do 

Concelho de Águeda e Bar anexo, o cumprimento das obrigações contratuais da firma 

adjudicante, e o disposto no n.º 3 do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à liberação da totalidade da caução 

prestada pela firma ITAU – Instituto Técnico de Alimentação Humana, S.A. a favor do 

Município de Águeda, no valor de 11.101,94 €. --------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 128/21 - APOIO EXTRAORDINÁRIO LIGA DOS AMIGOS DE 

AGUADA DE CIMA (LAAC) ---------------------------------------------------------------------------- 

--------Atendendo à situação apresentada na proposta que foi presente e se encontra 

arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, e reconhecendo o 

esforço que a instituição teve de assumir na resposta para controlar o surto de COVID 

- 19 na sua Estrutura Residencial para Idosos, e ao abrigo do artigo 41.º/F3, da 

Secção VIII, do Código Regulamentar do Município de Águeda, conforme o previsto 

nas alíneas u) e v) do nº 1 do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, apoiar a LAAC – Liga dos Amigos de Aguada de Cima, no 

pagamento da estadia da Brigada de Intervenção Rápida da Cruz Vermelha 

Portuguesa, na Residencial Celeste, no valor total de 2.296,00€, a pagar diretamente 

àquela Residencial. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 130/21 - APROVAÇÃO DE ADENDA AO “PROTOCOLO 

PLURIANUAL DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA E A 

D'ORFEU - ASSOCIAÇÃO CULTURAL - QUADRIÉNIO 2018 – 2021” -------------------- 

--------Depois de devidamente analisada a proposta que foi presente, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, nos precisos termos da mesma e ao abrigo do disposto no 

n.º 2 da Cláusula 10.ª do Protocolo n.º 117/2018 celebrado entre a Câmara Municipal 

de Águeda e a d'Orfeu – Associação Cultural, conjugado com as alíneas o) e u) do n.º 

1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a adenda àquele 

Protocolo, designadamente às cláusulas 1.ª, 2.ª e 10.ª, bem como o Anexo I (plano de 

pagamentos), em conformidade com a Minuta que foi presente e se encontra 

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

--------De igual forma foi deliberado submeter a presente deliberação à apreciação da 

Assembleia Municipal para que seja emitida a autorização prévia para a assunção do 

compromisso plurianual, nos termos dos artigos 6.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de Fevereiro e 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de Junho. ----------------- 

---------O Sr. Vereador Paulo Seara disse que participou na apreciação e votação deste 

processo porque não pertence a qualquer órgão social da Associação. ------------------- 
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--------OBRAS PARTICULARES ---------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 132/21 - DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE - 

ANTÓNIO RODRIGUES SIMÕES (PROCESSO N.º 38/79) ---------------------------------- 

--------Presente, a seguir, o processo n.º 38/79, em nome de António Rodrigues 

Simões, residente na rua do Paço 20, na localidade e freguesia de Valongo do Vouga, 

que procedeu ao levantamento do Alvará de Licenciamento de Obras de Ampliação n.º 

86/19, datado de 2019.06.18, para obras de ampliação da habitação unifamiliar que 

possui na rua dos Espinheiros – Valongo do Vouga, da freguesia de Valongo do 

Vouga, cujo prazo de execução dos trabalhos, por prorrogação solicitada pelo 

requerente, era até 12.12.2020. ---------------------------------------------------------------------- 

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

Municipais de Fiscalização, verifica-se que as obras não foram concluídas no prazo 

fixado na licença respetiva e sua prorrogação. --------------------------------------------------- 

--------Assim, a Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a intenção de caducidade 

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

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

---------PROPOSTA 136/21 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - FILIPE OLIVEIRA 

BRITES (PROCESSO DE OBRAS N.º  261/18) -------------------------------------------------- 

---------De seguida, foi presente o processo n.º 261/18, em nome de Filipe Oliveira 

Brites, residente no Largo de Santo António, n.º 138, na Giesteira, da União de 

Freguesias de Águeda e Borralha, que apresentou um projeto de arquitetura relativo à 

construção de uma moradia unifamiliar e muros de vedação, a erigir na Rua da 

Farronca, na Giesteira, freguesia de Águeda e Borralha, tendo este sido aprovado por 

despacho superior datado de 05.12.2018. --------------------------------------------------------- 

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

deliberação tomada na Reunião de Câmara de 19 de janeiro de 2021, que declara a 

intenção da caducidade do ato de licenciamento, em virtude de não ter apresentado os 

projetos de especialidades, conforme o preceituado no n.º 6 do artigo 20.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/14, 

de 9 de setembro (RJUE – Regime Jurídico de Urbanização e Edificação), sem que 

tenha apresentado qualquer argumento tendente a demonstrar a improcedência da 

causa da caducidade .------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Nestes termos e uma vez decorrido o prazo de exercício do direito de audiência 

prévia, sem que o requerente tenha apresentado qualquer argumento tendente a 

demonstrar a improcedência da causa da caducidade, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, declarar a caducidade do ato de licenciamento, de acordo com o 
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previsto no n.º 5 do artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, na 

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

--------PROPOSTA 137/21 - PROCESSO N.º 225/83, DA DIVISÃO DE GESTÃO 

URBANÍSTICA, REFERENTE AO PRÉDIO LOCALIZADO NO GAVETO ENTRE A 

RUA TENENTE CORONEL ALBANO MELLO (N.º 155 e 157), E A RUA EDUARDO 

CALDEIRA (N.º 1), EM ÁGUEDA --------------------------------------------------------------------- 

--------Presente, a seguir uma proposta elaborada a propósito da pretensão de 

ampliação do edifício, de comércio e habitação multifamiliar, localizado no gaveto 

entre a Rua Tenente Coronel Albano de Melo (n.º 155 e 157) e a Rua Dr. Eduardo 

Caldeira (n.º 1), na cidade de Águeda, por se ter levantado dúvidas sobre o 

enquadramento arquitetónico da operação urbanística em questão . ----------------------- 

-------Iniciando a análise do assunto, o Sr. Vereador Paulo Seara lembrou os prédios 

construidos Além da Ponte, junto à meia rotunda, junto ao Cemitério do Adro e outros, 

para os quais já chamou a atenção, por várias vezes, por entender que a volumetria 

dos mesmos não se coadunava com a dos edifícios envolventes mas que o Sr. 

Presidente sempre lhe respondeu que eles estavam devidamente licenciados em 

conformidade com o previsto no PDM pelo que estranha a proposta agora 

apresentada, no sentido de contrariar a ampliação, com com a construção de mais um 

andar, que o proprietário pretende levar a efeito no edifício em causa, porque contraria 

tudo o que tem acontecido. ----------------------------------------------------------------------------- 

--------Acrescentou este Sr. Vereador que lhe parece que se estão a usar dois pesos e 

duas medidas relativamente à mesma questão, que nuns casos foi possível construir 

prédios com grande altura porque o PDM permitia e agora já se levantam duvidas 

sobre o que é permitido pelo PDM. Na sua opinião tem que haver um tratamento 

equitativa e, para que o assunto seja esclarecido propôs que se solicite parecer à 

CCDRC sobre esta questão. --------------------------------------------------------------------------- 

--------Também o Sr. Vereador António Duarte se referiu a este assunto para dizer que 

é da opinião  de que a Câmara deve avocar todos os processos que levantam duvidas, 

não obstante o parecer técnico dizer que cumprem o PDM, e proceder à análise de 

cada um deles, porque só assim, na sua opinião, se garantiria um tratamento 

equitativo porque, conforme se está a propor, entende que se está a diferenciar o 

procedimento, que se está a atirar à peça. --------------------------------------------------------- 

--------A propósito destas intervenções, o Sr. Presidente disse que não tem duvida de 

que qualquer um dos prédios referidos cumpre o disposto no PDM mas que entende 

que, em casos subjetivos, tem que ser o Executivo a decidir, como lhe parece que é o 

caso em apreço. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

6/21,1 2021-03-11



 

 17 

--------De seguida, usou da palavra o Sr. Vereador João Clemente para dizer que o 

PDM é a linha condutora tanto para técnicos como para empreendedores e todos os 

prédios de que falaram, que entendem não estar bem licenciados, cumprem, 

rigorosamente, aquele instrumento de gestão urbanística. ------------------------------------ 

--------Acrescentou este Sr. Vereador, que enquanto responsável pelos setor de obras 

particulares, com competências delegadas, confia nos técnicos municipais e no seu 

rigor no cumprimento escrupuloso da lei. ---------------------------------------------------------- 

--------Disse, ainda, o Sr. Vereador João Clemente, que o prédio em análise se situa no 

Centro Histórico da Cidade, numa zona em que a banda se encontra devidamente 

definida e consolidada, em contradição com a ampliação que se pretende fazer, pelo 

que se entendeu revogar o ato de aprovação do projeto de arquitetura e do ato de 

aprovação da licença de construção e abocar o processo para que a Divisão de 

Gestão Urbanística reanalisasse o processo e, na sequência disso, face às duvidas 

suscitadas, se consultasse à CCDRC sobre a adequada interpretação do artigo 77.º 

do Regulamento do PDM para posteriormente ser apreciado pelo Executivo. ----------- 

--------Também o Sr. Vereador Antero Almeida se manifestou sobre este assunto para 

dizer que sobre este assunto deve imperar o bom senso. ------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador João Clemente retorquiu que todos os prédios foram licenciados 

em conformidade com o PDM e que o bom senso pode originar graves problemas, 

afirmando a certeza de que os técnicos municipais cumprem a lei. ------------------------- 

--------Voltando a intervir, o Sr. Vereador António Duarte disse que, na sua opinião, não 

se tratou de igual situações iguais e que não se deveriam mudar procedimentos desta 

importância no final do mandato. --------------------------------------------------------------------- 

--------Retomando o uso da palavra, o Sr. Presidente disse que o licenciamento em 

questão está bem feito, que foi cumprido o PDM na integra, mas que resolveu fazer as 

diligencias referidas e submeter esta proposta à análise do Executivo para evitar mais 

uma situação como aquelas que, sistematicamente são apontadas nas reuniões do 

Executivo, também elas devidamente aprovadas em conformidade com todos os 

condicionalismos do PDM. ------------------------------------------------------------------------------ 

--------Acrescentou o Sr. Presidente que, na convicção de um entendimento quanto a 

subjetividade inerente ao artigo 77.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal em 

vigor, que tanta celeuma tem criado, achou por bem que fosse  o poder político a 

decidir estes casos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Sr. Vereador Paulo Seara, voltando a intervir, disse que na zona histórica de 

Águeda já existe o prédio junto ao Cemitério do Adro, de grande altura, que não tem 

qualquer correspondência com a envolvência, assim como o em construção junto à 

meia rotunda e o de Além da Ponte que, também, não têm qualquer enquadramento 
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com os prédios existentes nas imediações e sempre foi dito que cumpria o PDM, pelo 

que questiona o porquê de se atuar neste prédio. ------------------------------------------------ 

--------O Sr. Presidente esclareceu que nada de especial a moveu para tomar esta 

atitude, que não se trata de tiro à peça, conforme referiu o Sr. Vereador António 

Duarte, que passou no local viu os andaimes, que achou estranho e foi averiguar. ---- 

--------Depois de ouvidas as intervenções referidas, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, chumbar a proposta que foi presente e se encontra arquivada na 

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

--------O Sr. Presidente disse que votava contra a proposta por ter a certeza de que o 

licenciamento cumpre todos os preceitos legais, nomeadamente o PDM, informando 

que apenas revogou o ato de aprovação do projeto de arquitetura e do ato de 

aprovação da licença de construção para se poderem esclarecer todas as questões. - 

--------Também o Sr. Clemente justificou o seu sentido de voto, afirmando que não 

poderia ser de outra forma, porque o empreendimento em causa cumpre toda a 

legislação e já está devidamente licenciado. ------------------------------------------------------ 

--------PESSOAL ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 142/21 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE 

MOBILIDADE INTERNA PARA RECRUTAMENTO DE 1 TÉCNICO SUPERIOR – 

ENGENHEIRO ELETROTÉCNICO ------------------------------------------------------------------ 

--------Analisada a informação que foi presente e tendo em vista colmatar 

necessidades dos serviços municipais, dada a inexistência de recursos humanos para 

assegurar o exercício das funções em causa, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a Abertura de Procedimento Concursal de Mobilidade Interna para 

Recrutamento de um Técnico Superior – Engenheiro Eletrotécnico, previsto e não 

ocupado do Mapa de Pessoal para 2021. ---------------------------------------------------------- 

--------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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