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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 17/21 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2021 

 

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

reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de EDSON CARLOS VIEGAS 

SANTOS e com a presença dos Srs. Vereadores, 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. Vice-Presidente, que presidia 

aos trabalhos, declarou aberta a reunião.----------------------------------------------------------- 

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

---------Neste ponto da Ordem do Dia usou da palavra o Sr. Vereador Antero Almeida 

para se referir ao sistema de rega existente no Jardim da rua Fernando Caldeira que 

molha a faixa de rodagem, tornando perigosa a circulação naquela via. ------------------- 

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

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

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

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

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

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

atas das reuniões do Executivo, porque entendem que deveriam ser feitas da mesma 

forma que as das Sessões da Assembleia Municipal, com gravação das reuniões e as 

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

--------O Sr. Vereador Edson Santos, que presidia à reunião, fez uso do seu Voto de 

Qualidade, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 54.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

---------PROPOSTA 427/21 - APROVAÇÃO DO MAPA DE TRABALHOS 

COMPLEMENTARES N.º 1, BEM COMO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO - 

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

--------Presente, a seguir, o mapa de trabalhos complementares n.º 1, elaborado nos 

termos da informação técnica n.º 035/2021 da Divisão de Execução de Obras 

Municipais, datada de 25 de agosto de 2021, referente à empreitada Pavimentação da 

Rua da Canada, Freguesia de Aguada de Cima constatando-se a existência de  

Trabalhos complementares circunstâncias imprevisíveis a preços contratuais no valor 

de  300,00€, de  Trabalhos complementares circunstâncias imprevisíveis a preços de 

acordo no valor de 6.925,00€ e de Trabalhos a menos no valor de -37.455,00€. ------- 

--------A estes valores será adicionado o IVA à taxa legal em vigor. ------------------------ 

--------Analisado o assunto, a Câmara deliberou aprovar a execução dos trabalhos 

complementares, os preços unitários dos trabalhos complementares a preços de 

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

a menos bem como a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos por um 

período de 5 dias. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida que disseram que, 

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

de Atas anteriores, sempre que votam contra qualquer Proposta. -------------------------- 

---------O Sr. Vereador Edson Santos, que presidia à reunião, fez uso do seu Voto de 

Qualidade, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 54.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 428/21 - REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DO CENTRO DE BARRO - 

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

--------Seguidamente, analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou 

aprovar a prorrogação do prazo da empreitada de Requalificação da Zona do Centro 

de Barrô, desde o dia 17 de agosto de 2021 até ao dia 30 de setembro de 2021, tendo 

em conta os motivos expostos no referido pedido e a informação técnica que se 

encontra anexa à referida proposta, dela fazendo parte integrante. ------------------------ 

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

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida que disseram que, 

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

de Atas anteriores, sempre que votam contra qualquer Proposta. -------------------------- 
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--------O Sr. Vereador Edson Santos, que presidia à reunião, fez uso do seu Voto de 

Qualidade, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 54.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 429/21 - EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA 

CANADA, FREGUESIA DE AGUADA DE CIMA” – APROVAÇÃO DA MINUTA DO 1º 

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, a aprovação da Minuta do 1º Contrato 

Adicional da Empreitada de “Pavimentação da Rua da Canada, Freguesia de Aguada 

de Cima”, a qual foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à 

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

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

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida que disseram que, 

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

de Atas anteriores, sempre que votam contra qualquer Proposta. -------------------------- 

--------O Sr. Vereador Edson Santos, que presidia à reunião, fez uso do seu Voto de 

Qualidade, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 54.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 440/21 - APROVAÇÃO DO MAPA DE TRABALHOS 

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

CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PREVISTAS NO PLANO GERAL DE 

DRENAGEM DA CIDADE DE ÁGUEDA E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES 

PRIORITÁRIAS - 1ª FASE ----------------------------------------------------------------------------- 

--------Continuando a reunião, foi presente o mapa de trabalhos complementares n.º 2, 

elaborado nos termos da informação técnica n.º 040/2021 da Divisão de Execução de 

Obras Municipais, datada de 19 de agosto de 2021, referente à empreitada 

Construção de Infraestruturas previstas no Plano Geral de Drenagem da Cidade de 

Águeda e Execução de Intervenções Prioritárias – 1ª Fase, constatando-se a 

existência de Trabalhos complementares de circunstâncias imprevisíveis a preços 

contratuais no valor de 53.664,40€, Trabalhos complementares circunstâncias 

imprevisíveis a preços de acordo no valor de 108.116,89€, Trabalhos complementares 

circunstâncias não previstas a preços contratuais (responsabilidade do município 50%) 

no valor de 3.412,50€ sendo que ficará a encargo do município o montante de 

1.706,25€ (correspondente a 50%) e Trabalhos a menos no valor de -9.235,00€ .----- 

 --------A todos estes valores será adicionado o IVA. -------------------------------------------- 
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-------Analisado todo o processo, a Câmara deliberou aprovar a execução dos 

trabalhos complementares, dos preços unitários dos trabalhos complementares a 

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

dos trabalhos a menos, assim como a prorrogação do prazo para a conclusão dos 

trabalhos, por um período de 75 dias. --------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida que disseram que, 

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

de Atas anteriores, sempre que votam contra qualquer Proposta. -------------------------- 

--------O Sr. Vereador Edson Santos, que presidia à reunião, fez uso do seu Voto de 

Qualidade, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 54.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 443/21 - EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE 

INFRAESTRUTURAS PREVISTAS NO PLANO GERAL DE DRENAGEM DA CIDADE 

DE ÁGUEDA E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS – 1. ª FASE”  – 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO 2º CONTRATO ADICIONAL -------------------------------- 

---------De seguida, a Câmara  deliberou, nos termos do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de Janeiro, a aprovação da Minuta do 2º Contrato Adicional da 

Empreitada de Empreitada de “Construção de Infraestruturas Previstas no Plano Geral 

de Drenagem da Cidade de Águeda e Execução de Intervenções Prioritárias – 1. ª 

Fase”, 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 que disseram que, 

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

de Atas anteriores, sempre que votam contra qualquer Proposta. -------------------------- 

--------O Sr. Vereador Edson Santos, que presidia à reunião, fez uso do seu Voto de 

Qualidade, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 54.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 430/21 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO RIDE BY 

NATUR - DESPORTO & AVENTURA PELA ORGANIZAÇÃO DA PROVA 

"FRIENDSHIP TOUR" ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto 

contra do Sr. Vereador Paulo Seara e a abstenção do Sr. Vereador António Duarte, 
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tendo em vista o disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 

de 12 de setembro,  e de acordo com o previsto no artigo 9º do Decreto-Lei nº 

273/2009 de 1 de outubro, atribuir um apoio financeiro no valor de de 2.750,00€ ao 

Ride By Natur – Desporto & Aventura pela organização das prova “Friendship Tour” 

por se considerar o interesse da mesma, atendendo à estratégia autárquica de 

desenvolvimento desportivo, assim como à importância desta iniciativa para a prática 

desportiva e para a promoção desta modalidade em Águeda. ------------------------------- 

--------De igual forma foi deliberado aprovar o respetivo Contrato-Programa, o qual foi 

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

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

--------O Sr. Vereador Paulo Seara disse que votava contra esta deliberação por se 

encontrar em fim de mandato e o Sr. Vereador António Duarte disse que se abstinha 

da votação para não comprometer o futuro Executivo. ----------------------------------------- 

--------PROPOSTA 431/21 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 

DE BENEFICIAÇÃO DO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA BORRALHA NO 

ÂMBITO DO CÓDIGO REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA – 

ASSOCIATIVISMO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL (F3) -------------------------------------- 

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

o voto contra do Sr. Vereador  Paulo Seara e a abstenção do Sr. Vereador António 

Duarte, atribuir, ao Centro Social Paroquial da Borralha, um apoio financeiro no valor 

de 3.684,00€, destinado a apoiar a construção/beneficiação de instalações, 

nomeadamente para a reabilitação do telhado, de modo a introduzir melhoramentos ao 

nível do isolamento térmico e segurança do edifício, nos precisos termos do Protocolo 

que foi presente e aprovado e se encontra arquivado na Aplicação Informática junto à 

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

--------O Sr. Vereador Paulo Seara disse que votava contra esta deliberação por se 

encontrar em fim de mandato e o Sr. Vereador António Duarte disse que se abstinha 

da votação para não comprometer o futuro Executivo. ----------------------------------------- 

---------PROPOSTA 441/21 - ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO 

DA ORGANIZAÇÃO DO “FESTIVAL DA UNIÃO DE BANDAS DE ÁGUEDA” 

RELATIVAS AO ANO DE 2021. ---------------------------------------------------------------------- 

--------Face ao exposto na proposta que foi presente e considerando que se trata de 

um evento inserido na estratégia de desenvolvimento cultural concelhia elencada nos 

conceitos de “Cultura das Pessoas” e “Cultura Para as Pessoas”, que tem vindo a ser 

organizado anualmente em parceria com a Câmara Municipal de Águeda, 
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considerando 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 e nos termos do Protocolo que foi presente e aprovado 

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

Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Paulo Seara e a 

abstenção do Sr. Vereador António Duarte, atribuir um apoio financeiro, no valor global 

até 10.000,00€, à União de Bandas de Águeda, como forma de apoio à organização 

do “Festival da União de Bandas de Águeda”, que terá lugar no próximo dia 03 de 

outubro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------O Sr. Vereador Paulo Seara disse que votava contra esta deliberação por se 

encontrar em fim de mandato e o Sr. Vereador António Duarte disse que se abstinha 

da votação para não comprometer o futuro Executivo. ----------------------------------------- 

--------PROPOSTA 442/21 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO RECREIO 

DESPORTIVO DE ÁGUEDA NO ÂMBITO DO CÓDIGO REGULAMENTAR DO 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA – ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO (F2) PARA OBRAS NO 

COMPLEXO DESPORTIVO DO ESTÁDIO MUNICIPAL --------------------------------------- 

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

Vereador Paulo Seara e a abstenção do Sr. Vereador António Duarte, atribuir um 

apoio financeiro no valor de 34.731,78€ ao Recreio Desportivo de Águeda, destinado a 

comparticipar  a substituição da iluminação atual dos dois campos sintéticos pela do 

sistema por tecnologia LED uma vez que esta permite uma redução energética muito 

significativa e, consequentemente, uma redução dos encargos financeiros associados, 

traduzindo-se numa poupança expressiva. -------------------------------------------------------- 

---------De igual forma foi aprovado o respetivo  Contrato-Programa, que foi presente e 

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

--------O Sr. Vereador Paulo Seara disse que votava contra esta deliberação por se 

encontrar em fim de mandato e o Sr. Vereador António Duarte disse que se abstinha 

da votação para não comprometer o futuro Executivo. ----------------------------------------- 

 ----------ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO ---------------------------------- 

----------PROPOSTA 432/21 - CONFIRMAÇÃO DE REDUÇÃO DEFINITIVA DE 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA MAJESTOSA VEDETA - 

LAVANDARIA SELF - SERVICE, LDA. ------------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, confirmar a decisão de redução definitiva do horário de funcionamento 

da lavandaria self-service sita na Rua da Miragaia, n.º 158-Fração r/c D, em Aguada 

de Cima, para o horário compreendido entre as 08h00 e as 22h00, aprovada sob a 
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Proposta n.º 325/2021, em Reunião de Executivo realizada em 07 de Julho último.------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Durante a análise deste assunto, o Sr. Vereador António Gama ausentou-se da 

reunião por se considerar impedido nos termos legais. ---------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 434/21 - NÃO DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - MÁRIO JORGE 

SILVA TAVARES (PROCESSO DE OBRAS N.º 298/02) -------------------------------------- 

--------Presente, a seguir, o processo n.º 298/02, em nome de Mário Jorge Silva 

Tavares, residente na rua da Corga, n.º 10, em Serém de Cima, da freguesia de 

Macinhata do Vouga, que, em sede de audiência prévia de interessados, vem 

apresentar argumentação no sentido de alterar a intenção de caducidade ao alvará de 

obras de alteração n.º 54/13, aprovada em reunião de executivo de 6 de abril de 2021, 

em virtude de ter sido concedida prorrogação por mais 30 meses para conclusão dos 

trabalhos previstos no alvará de obras de alteração n.º 54/13. ------------------------------- 

--------Nesta conformidade, uma vez que já não se encontram reunidos os 

pressupostos estabelecidos na alínea d), do n.º 3, do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 

9 de setembro, para declarar a caducidade do alvará de obras n.º 54/13, uma vez que 

as obras poderem ser concluídas dentro do prazo da prorrogação concedida, a 

Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Paulo Seara,  não 

declaração da caducidade. ----------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 435/21 - CERTIDÃO  DE DESTAQUE DE PARCELA - RICARDO 

ANDRÉ SANTOS COSTA (PROCESSO DE OBRAS N.º 199/21) -------------------------- 

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

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

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

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

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 1009m2, a 

destacar do prédio inscrito na matriz rústica sob o artigo n.º 7152, com a área total de 

1650m2, sendo a área da parcela sobrante 600m2 e a área de cedência 41m, que 

confronta com a rua do Canavai e a rua do Juncal, na freguesia de Aguada de Cima, 

propriedade de Ricardo André Santos Costa, com residência na rua Cabeço da Igreja, 

Edifício Fonte da Ladeira Bloco A R/Ch Direito, da freguesia de Aguada de Cima. ---- 
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 ---------PROPOSTA 436/21 - RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO TITULADAS PELO ALVARÁ N.º 

1/2004 - JOÃO DIAS CARVALHO (PROCESSO N.º 12/99) ---------------------------------- 

----------De seguida, considerando que todas as obras de urbanização foram 

vistoriadas e estão concluídas, em conformidade com as normas e regulamentos 

aplicáveis, e tendo a receção provisória sido deferida a 16 de fevereiro de 2006, ao 

abrigo do estabelecido nos n.º 1 e 5 do artigo 87.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro, a 

Câmara deliberou, de acordo com a informação técnica emitida pelos serviços da 

Divisão de Gestão Urbanística, a qual foi presente e se encontra arquivada na 

Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, receber definitivamente as obras 

de urbanização tituladas pelo alvará n.º 1/2004 de 20 de fevereiro de 2004, a que se 

refere o processo 12/99 em nome de João Dias Carvalho, residente na rua Principal, 

E.N. 333, na Piedade – Espinhel, da União de Freguesias de Recardães e Espinhel. - 

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

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

--------PROPOSTA 437/21 - LOTEAMENTO - DISPENSA DA CEDÊNCIA DAS ÁREAS 

PARA EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA E PARA ESPAÇOS VERDES E 

DE UTILIZAÇÃO COLETIVA E O PAGAMENTO DA RESPETIVA COMPENSAÇÃO 

EM NUMERÁRIO - MÁRIO MARTINS PEREIRA DE ALMEIDA (PROCESSO N.º 

18/85) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------Presente, a seguir o processo n.º 18/85, em nome de Mário Martins Pereira 

Almeida que veio solicitar correções ao pedido de alteração aos três lotes de um 

loteamento urbano sem obras de urbanização, localizado na rua da Estrada Nacional 

n.º 1, em Chões, Segadães, em Águeda, nomeadamente a dispensa da cedência das 

áreas para Equipamentos de Utilização Coletiva e para Espaços Verdes e de 

Utilização Coletiva e o pagamento da respetiva compensação em numerário. ---------- 

---------Analisado o parecer técnico emitido, o qual foi presente e se encontra arquivado 

na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, e nos termos da exceção 

prevista no n.º 3, do artigo 67.º do Regulamento do PDM, a Câmara deliberou 

corresponder ao solicitado e aprovar a dispensa da cedência das áreas para espaços 

verdes e de utilização coletiva e de áreas para equipamentos de utilização coletiva, 

bem como a aceitação do pagamento da respetiva compensação em numerário, no 

montante de 289,70€. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Esta proposta foi aprovada por maioria, com os votos contra dos Srs. 

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

---------O Sr. Vereador Edson Santos, que presidia à reunião, fez uso do seu Voto de 

Qualidade, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 54.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 438/21 - AUTORIZAÇÃO DE BALANÇOS DE CONSTRUÇÃO 

SOBRE A VIA PÚBLICA E APROVAÇÃO DA DISPENSA DO CUMPRIMENTO DA 

DOTAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO E A ACEITAÇÃO DO 

PAGAMENTO DA RESPETIVA COMPENSAÇÃO EM NUMERÁRIO - HORIZONTES 

ARS INVESTIMENTOS, LDA. ------------------------------------------------------------------------- 

--------No prosseguimento dos trabalhos foi presente o processo 300/20,  em nome da 

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

C, em Águeda, da União de Freguesias de Águeda e Borralha, que veio apresentar a 

licenciamento a reformulação ao projeto de reconstrução, com alteração e ampliação 

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

sujeitar ao regime jurídico de Propriedade Horizontal, que pretende levar a efeito no 

prédio sito à Rua Vasco da Gama n.º 30, na cidade de Águeda solicitando a dispensa 

do cumprimento da dotação de 2 lugares de estacionamento privativo mais 1 lugar de 

estacionamento público, para ligeiros  e autorização para manter a varanda existente 

em situação de balanço sobre a Rua Vasco da Gama bem como do balanço dos pisos 

superiores sobre a Rua do Botaréu, com pagamento dos respetivo valores das taxa de 

ocupação,  e a aceitação do pagamento da respetiva compensação em numerário. -- 

--------Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este assunto 

por se verificar que se tratava de uma única proposta, com duas decisões distintas 

para análise, o que obrigaria a duas votações, uma vez que, eventualmente, os 

membros do Executivo poderiam não ter o mesmo sentido de voto para ambas as 

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

--------PROPOSTA 439/21 - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE 

LICENCIAMENTO - CLUBE DE TÉNIS DE ÁGUEDA (PROCESSO N.º 1035/91) --------

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

Vereadores Paulo Seara e António Duarte, isentar o Clube de Ténis de Águeda, com 

sede na rua Conde Caldeira, n.º 30, Borralha, da União de Freguesias de Águeda e 

Borralha,  do pagamento de taxas relativas ao licenciamento da cobertura dos campos 

de padel, que pretende levar a efeito nas suas instalações, nos termos da isenção 
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estabelecida na alínea a), do n.º 1, do artigo 18.º/I do Código Regulamentar do 

Município, no montante de 4742,00€. --------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 444/21 - DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE – 

FIRMA OLIGALVÂNICA-ÓLEOS E GALVÂNICA, LDA. (PROCESSO DE OBRAS N.º 

262/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Continuando os trabalhos foi presente o processo de obras n.º 262/16, em nome 

da firma Oligalvânica – Óleos e Galvânica, Lda., com sede na rua dos Três Marcos, n.º 

364, na Borralha, da União de Freguesias de Águeda e Borralha, que veio apresentar 

a reformulação de um projeto de alterações e ampliação de um edifício destinado a 

armazém e/ou indústria, que levou a efeito num terreno sito na rua dos Três Marcos – 

União de Freguesias de Águeda e Borralha. ------------------------------------------------------ 

--------Analisado o processo, nomeadamente o parecer técnico AMM2021 074, emitido 

pela Divisão de Gestão Urbanística, que se encontra anexa ao referido processo, 

verifica-se que as obras não foram concluídas no prazo fixado na licença. --------------- 

--------Assim, a Câmara deliberou, por maioria com a abstenção do Sr. Vereador Paulo 

Seara, nos termos do disposto na alínea d) dos n.ºs 3 e 5 do artigo 71.º do Decreto-Lei 

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

9 de setembro, declarar a intenção de caducidade da licença em apreço. ---------------- 

---------PROPOSTA 445/21 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - MANUEL PEREIRA 

ANDRADE (PROCESSO DE OBRAS N.º 150/96) ----------------------------------------------- 

--------De seguida, foi presente o Processo de Obras n.º 150/96, em nome de Manuel 

Pereira Andrade, residente na rua Além da Corga n.º 78, no lugar de Caselho - 

Agadão, da União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e 

Agadão, procedeu ao levantamento do Alvará de Licenciamento de Obras de 

Alteração e Ampliação de Habitação e Construção de Anexo em terreno sito no lugar 

de Igreja, Castanheira do Vouga, União das Freguesias de Belazaima do Chão, 

Castanheira do Vouga e Agadão, cujo prazo para a conclusão das obras, após 

prorrogação legal concedida, era até 05.07.2018. ----------------------------------------------- 

--------Analisado o processo verifica-se que foi dado conhecimento ao requerente da 

deliberação tomada na Reunião de Câmara de 6 de julho de 2021, que declara a 

intenção da caducidade da licença por não conclusão da obra no prazo fixado na 

licença e respetivas prorrogações, conforme o preceituado na alínea d) do n.º 3 do 

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

Decreto-Lei n.º 136/14, de 9 de setembro. --------------------------------------------------------- 
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--------Uma vez que o munícipe não apresentou qualquer argumento tendente a 

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

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

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

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

--------PROPOSTA 446/21 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - ÉLIO SILVA 

TAVARES (PROCESSO DE OBRAS N.º 118/65) ----------------------------------------------- 

--------Prosseguindo a reunião, foi presente o Processo de Obras n.º 118/65, em nome 

de Élio Silva Tavares, residente na rua de Madrid n.º 306, no lugar de Senhora da 

Hora - Matosinhos, procedeu ao levantamento do Alvará de Licenciamento de Obras 

de Ampliação n.º 134/14, datado de 2014/11/14, para obras de ampliação de 

habitação e construção de anexos, num terreno sito na rua das Pedras n.º 311, em 

Soutelo, freguesia de Macinhata do Vouga, com prazo para conclusão das obras até 

19 de outubro de 2019 ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------Analisado o processo verifica-se que foi dado conhecimento ao requerente da 

deliberação tomada na Reunião de Câmara de 6 de julho de 2021, que declara a 

intenção da caducidade da licença por não conclusão da obra no prazo fixado na 

licença e respetivas prorrogações, conforme o preceituado na alínea d) do n.º 3 do 

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

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

--------Uma vez que o munícipe não apresentou qualquer argumento tendente a 

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

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

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

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

--------PROPOSTA 451/21 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - JOSÉ CRUZ 

PEREIRA (PROCESSO DE OBRAS N.º 257/12) ------------------------------------------------ 

--------Presente, também, o Processo de Obras n.º 257/12, em nome de José Cruz 

Pereira, residente na rua do Outeiro 154, em Aguada de Cima, Freguesia de Aguada 

de Cima, procedeu ao levantamento do Alvará de Licença de Construção n.º 65/13, 

para obras de construção de um edifício de comércio e serviços, a levar a efeito num 

terreno sito na rua da Miragaia - Miragaia, freguesia de Aguada de Cima, cujo prazo 

para a conclusão das obras, nas suas prorrogações, era até 2017.04.23.---------------- 

--------Analisado o processo verifica-se que foi dado conhecimento ao requerente da 

deliberação tomada na Reunião de Câmara de 2 de março de 2021, que declara a 
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intenção da caducidade da licença por não conclusão da obra no prazo fixado na 

licença e respetivas prorrogações, conforme o preceituado na alínea d) do n.º 3 do 

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

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

--------Uma vez que o munícipe não apresentou qualquer argumento tendente a 

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

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

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

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

--------PROPOSTA 452/21 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - JOSÉ MANUEL 

PEREIRA  CARVALHO (PROCESSO DE OBRAS N.º 71/00) ------------------------------- 

--------Seguidamente, foi presente o Processo de Obras n.º n.º 71/00, em nome de  

José Cruz Pereira, residente na rua do Outeiro 154, em Aguada de Cima, Freguesia 

de Aguada de Cima, procedeu ao levantamento do Alvará de Licença de Construção 

n.º 65/13, para obras de construção de um edifício de comércio e serviços, a levar a 

efeito num terreno sito na rua da Miragaia - Miragaia, freguesia de Aguada de Cima, 

cujo prazo para a conclusão das obras, nas suas prorrogações, era até 23 de abril de 

2017.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Analisado o processo verifica-se que foi dado conhecimento ao requerente da 

deliberação tomada na Reunião de Câmara de 15 de junho de 2021, que declara a 

intenção da caducidade da licença por não conclusão da obra no prazo fixado na 

licença e respetivas prorrogações, conforme o preceituado na alínea d) do n.º 3 do 

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

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

--------Uma vez que o munícipe não apresentou qualquer argumento tendente a 

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

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

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

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

--------PROPOSTA 433/21 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - ANTÓNIO SIMÕES 

SANTOS PAULA  (PROCESSO DE OBRAS N.º 101/19) ------------------------------------- 

--------A seguir, foi presente o Processo de Obras n.º 101/19, em nome de  António 

Simões Santos Paula, residente na rua das Figuras Populares n.º 51, na Aguieira, na 

freguesia de Valongo do Vouga, que apresentou os projetos de especialidades para a 

construção de um edifício destinado a habitação unifamilar e edifício  anexo, a levar a 
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efeito na rua da Cumeada, em Valongo do Vouga, tendo o requerente sido notificado 

da aprovação do licenciamento pelo oficio n.º 2198/19, de 21 de outubro de 2019. ---- 

--------Analisado o processo verifica-se que foi dado conhecimento ao requerente da 

deliberação tomada na Reunião de Câmara de 06 de julho de 2021, que declara a 

intenção da caducidade da licença, por não ter procedido ao levantamento do alvará 

de licença de construção, conforme o estabelecido no n.º 2 do artigo 71.º do Decreto-

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

de 9 de setembro . --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Uma vez que o munícipe não apresentou qualquer argumento tendente a 

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

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

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

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

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

--------PROPOSTA 447/21 - COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DE UMA PRODUÇÃO 

CINEMATOGRÁFICA ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou,  nos precisos termos 

do Protocolo que foi presente e aprovado e se encontra arquivado na Aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião, atribuir um apoio financeiro no valor de até 

10.000,00€, à empresa Universecalling, Lda, com vista a cofinanciar a realização 

cinematográfica de um filme cujo foco principal da ação será gravado na cidade de 

Águeda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--------PROPOSTA 448/21 - APROVAÇÃO DAS DOAÇÕES EFETUADAS POR 

MUNÍCIPES À BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE ------------------------------- 

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

disposto na alínea j) do nº1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, aceitar a doação das obras referidas na relação que foi presente, efetuadas  

por entidades diversas, nos meses de maio, junho e julho do corrente ano. ------------- 

--------PROPOSTA 450/21 - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE 

PÚBLICO (PRIP), AO ABRIGO DO ARTIGO 17.º DO REGULAMENTO DO PDM DE 

ÁGUEDA - SOSOARES – CAIXILHARIAS E VIDRO S.A INSTALAÇÕES EM 

FERMENTELOS. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------Analisado todo o processo, nomeadamente a proposta que foi presente, a 

Câmara deliberou, nos precisos termos do exposto na mesma  e tendo em conta a 

importância e o montante do investimento que a intervenção prevista engloba, 

considerando o disposto na alínea ccc) do n.º1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, propor à apreciação da Assembleia Municipal o 

Reconhecimento de Interesse Público (PRIP) da operação urbanística de ampliação 

das instalações da firma SOSOARES – CAIXILHARIAS E VIDRO S.A., em 

Fermentelos ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 17º do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal de Águeda. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

--------PROPOSTA 449/21 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO E CONTROLO 

/MONITORIZAÇÃO DA DECLARAÇÃO AMBIENTAL E DA DECLARAÇÃO DE 

IMPACTE AMBIENTAL / TITULO ÚNICO AMBIENTAL DO PARQUE EMPRESARIAL 

DO CASARÃO - ÁGUEDA ----------------------------------------------------------------------------- 

--------Tudo considerado, e conforme previsto e para cumprimento do n.º 3 do artigo 

26.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro – Regime Jurídico de Avaliação 

de Impacte Ambiental, bem como do n.º 3 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, 

de 15 de julho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 04 de 

maio – Regime a que fica sujeita a avaliação dos efeitos de determinados planos e 

programas no ambiente, a Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria, com 

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

enviar os resultados de controlo à Agência Portuguesa do Ambiente e à autoridade de 

Avaliação de Impacte Ambiental, no caso, à CCDRC .------------------------------------------ 

--------Eram dezasseis horas quando o Sr. Vive Presidente, que presidia aos trabalhos, 

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. 

Vereador, 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. -------------------------------------------------------------------------- 

17/21,1 2021-09-02


		2021-10-08T12:00:22+0100


		2021-10-13T14:19:17+0100




