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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 21/21 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

---------Aos dois dias do mês de dezembro 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 MARLENE DOMINGUES GAIO, 

VASCO MIGUEL RODRIGUES OLIVEIRA, DANIELA ALEXANDRA PEREIRA 

HERCULANO, LUÍS HERCULANO HENRIQUES PINHO e ANTERO RICARDO DOS 

SANTOS ALMEIDA. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--------Eram catorze horas e trinta minutos quando o Sr. Vice-Presidente, que presidia 

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

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

Presidente que se encontrava em Funchal em representação do Município. ------------ 

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

---------A iniciar este ponto da Ordem Do Dia,  o Sr. Vice-Presidente deu conhecimento 

de que Águeda é finalista dos Prémios Município do Ano, na sexta edição dos prémios 

promovidos pela Universidade do Minho, onde está nomeada na categoria regional em 

municípios com mais de 20.000 habitantes, concorrendo com o projeto AgitÁgueda – 

Art Festival, visando este concurso, reconhecer as boas práticas de projetos 

implementados pelos municípios concorrente, cujo vencedor vai ser anunciado hoje, 

em Funchal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------O Sr. Vereador Luís Pinho, que interveio a seguir, parabenizou a Câmara por ter 

sido distinguida, pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, pela 

sua política de apoio às famílias, nas várias medidas e projetos implementados. ------ 

--------Acrescentou este Sr Vereador, que sendo este prémio um reconhecimento 

público pelo trabalho e boas práticas implementadas no Concelho, na área da política 

familiar, quer estender este mérito a todos os colaboradores e  Instituições Particulares 

de Solidariedade Social do Concelho, que trabalharam em rede e, em conjunto, 

contribuíram para desenvolver um trabalho relevante. ----------------------------------------- 

-------A seguir, o mesmo Sr. Vereador lembrou as medidas propostas pelo Partido 

Socialista para apoiar a natalidade, e questionou o que pensa a Câmara fazer 

relativamente a esse assunto. ------------------------------------------------------------------------- 

--------Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Luís Pinho disse que quer ter 

conhecimento do Organograma da Câmara, com indicação dos responsáveis por cada 
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setor, acrescentando que é do parecer que cada proposta, ao ser remetida para 

deliberação do Executivo, deveria ser instruída com um parecer, de um jurista 

devidamente identificado, onde conste que o que é proposto é legal e que todo o 

processo cumpre os requisitos legais aplicáveis. ------------------------------------------------ 

---------Referiu, também, este Sr. Vereador, que continuam a acontecer eventos em 

que aparecem os quatro elementos do Executivo que exercem funções a tempo inteiro 

quando, na sua opinião, deveriam participar todos, porque o Executivo são sete 

elementos e a todos deveria ser dada a oportunidade de estarem presentes nesses 

acontecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Vereador Edson Santos informou que o Organograma se encontra 

arquivado no ‘site’ da Câmara. ------------------------------------------------------------------------ 

--------Quanto aos pareceres sobre as proposta que são submetidas a apreciação do 

Executivo, o Sr. Vereador Edson Santos disse que é, também, da opinião, de que 

devem ser mais completos e vinculativos, por forma a habilitar os Vereadores a 

tomarem uma deliberação com toda a confiança. ------------------------------------------------ 

--------Relativamente aos convites para eventos, o Sr. Vereador Edson Santos 

informou que os convites endereçados à Câmara são dirigidos ao Sr. Presidente e  

remetidos para o Vereador responsável pela área em que o evento se insere mas que, 

quando for a Câmara a organizadora dos eventos, certamente, serão convidados 

todos os membros do Executivo. --------------------------------------------------------------------- 

---------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, que interveio a seguir, disse que sabe de 

eventos que a Câmara  realizou e não deu conhecimento aos Vereadores que não 

exercem funções a tempo inteiro, que souberem dessas realizações pela 

Comunicação Social como, por exemplo, do seminário que decorreu na Semana 

Europeia dos Resíduos. --------------------------------------------------------------------------------- 

---------Continuando a sua intervenção, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano disse que, 

se fosse agora, não teria votado favoravelmente a proposta 544/21, referente à 

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

elétricas do Município de Águeda para os anos de 2022/2023, porque se apercebeu, 

posteriormente, que o processo não continha toda a informação que a habilitasse a 

tomar uma decisão e que, relativamente a esse assunto, havia um histórico que 

desconhecia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A seguir, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano disse que lamenta o que está a 

acontecer no Centro de Vacinação de Recardães, em que as pessoas que vão para 

ser vacinadas, muitas delas de idade avançada, esperam horas, de pé, no exterior do 

edifício, sob condições atmosféricas adversas, situação que tem vindo a ser noticia na 

Comunicação Social. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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--------Disse, ainda, esta Sr.ª Vereadora, que na Pateira, na margem de Espinhel, se 

observa uma invasão de jacintos, com o mau aspeto provocado pelos efeitos do frio 

que se tem feito sentir, o que desfeia muito aquele local e que, na sua opinião, a 

Câmara deve, o mais breve possível, colocar a ceifeira aquática a operar naquela 

zona para minorar a situação. ------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Edson Santos, relativamente ao que está a acontecer no Centro 

de Vacinação de Recardães, que foi noticiado nos Órgãos da Comunicação Social, 

disse que a Câmara não tem que se sentir envergonhada porque tudo fez, e isso é 

publico, para melhorar as condições existentes, disponibilizando, inclusive, outras 

instalações que reuniam todos os requisitos para o fim em vista. --------------------------- 

---------Além disso, acrescentou o Sr. Vereador Edson Santos, a Câmara não descurou 

o assunto, tem vindo a insistir para que aquele Centro de Vacinação seja deslocado 

para outro local, com melhores condições, além de estar a fornecer os materiais para 

limpeza e desinfeção do espaço e a custear o transporte dos utentes sem ou com 

pouca mobilidade, que tem vindo a ser feito pelos Bombeiros ------------------------------- 

--------Sobre este mesmo assunto a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano disse que, 

devido às proporções que o assunto tomou, nomeadamente na comunicação social, a 

Câmara deveria tornar publico que não é do seu agrado as condições em que está a 

decorrer a vacinação no concelho, que tudo tem vindo a fazer para que isso seja 

alterado e que está disponível para encontrar outra solução, tendo sugerido que a 

Câmara aprove uma Carta Aberta a dar conta do seu parecer e das medidas que tem 

tomado sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Vereador Antero Almeida disse que, uma  vez  até agora, as diligencias que 

a Câmara tem vindo a fazer, junto do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo 

Vouga, para alterar a situação, não surtiram qualquer  efeito, sugere que se intervenha 

a nível superior, para encontrar uma solução para o que está a acontecer, que é  muito 

penalizante para a população aguedense . -------------------------------------------------------- 

--------Também o Sr. Vereador Luís Pinho se manifestou sobre a necessidade de se 

tomar uma posição publica sobre as condições em que está a decorrer a vacinação no 

concelho de Águeda, afirmando que é favorável à Carta Aberta proposta pela Sr.ª 

Vereadora Daniela Herculano, em que se apele ao Sr. Diretor do ACES, Dr. Pedro 

Almeida, para que reavalie a decisão de manter a localização do Centro de Vacinação 

naquele local e reconsidera a disponibilidade que a Câmara tem manifestado no 

sentido de proporcionar um melhor serviço à população aguedense.---------------------- 

--------De seguida, usou da palavra o Sr. Vereador Vasco Oliveira para dizer que o que 

queria ver eram ações políticas concretas, soluções que pusessem termo à situação 

que se tem vindo a viver naquele Centro de Vacinação, porque ações como as 
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referidas já foram tomadas, os Presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal 

reuniram com o Presidente da ARS, com o  Diretor do ACES e com o Secretário de 

Estado e nada foi solucionado. ------------------------------------------------------------------------ 

--------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano afirmou que em outros concelhos tem 

havido procedimentos diferentes, que não entende o que se passa em Águeda 

relativamente ao Posto de Vacinação, até porque a Câmara tem condições para 

proporcionar melhores condições à população e já o fez saber. ----------------------------- 

--------O Sr. Vereador Vasco Oliveira retorquiu dizendo que após a Câmara ter 

levantado algumas questões e formulado algumas reivindicações a nível de cuidados 

de saúde, Águeda passou a ser diferente dos outros concelhos. ---------------------------- 

-------Posto isto, a Srª. Vereadora Daniela Herculano fez a leitura da Carta Aberta que 

propõe, cujo teor é o seguinte:------------------------------------------------------------------------- 

------- “As imagens relativas ao Centro de Vacinação de Recardães veiculadas pela 

comunicação social e redes sociais, no passado sábado, não refletem as políticas 

municipais de saúde e de combate à pandemia de SARS COV-2, nem nos dignificam 

enquanto comunidade e parceiros. ------------------------------------------------------------------ 

--------As mesmas foram comentadas publicamente pelo Sr. Coordenador da ‘Task 

force’, Carlos Penha Gonçalves, onde lamentou as imagens das filas de espera e 

referiu a necessidade de aumentar o número dos Centros de Vacinação em todo o 

país.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------- 

- Esta situação não dignifica o sr. Diretor do ACES, os profissionais de saúde, os 

assistentes operacionais e os autarcas do concelho de Águeda; ---------------------------- 

- A funcionalidade do Centro de Vacinação de Recardães está condicionada pelo facto 

de estar repartida por dois edifícios que não comunicam entre si, e em tempos de 

chuva e frio não têm condições para proporcionar as melhores condições de espera à 

população; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Está em marcha, ao nível nacional e internacional, um plano de aceleração da 

vacinação contra a gripe e 3ª dose da vacinação contra o COVID-19; --------------------- 

- A Direção Geral de Saúde (DGS) aguarda orientações da ECPC para a vacinação de 

crianças com cinco ou mais anos, como já é prática em alguns países; ------------------- 

- Esta aceleração do processo de vacinação pode provocar constrangimentos no 

normal funcionamento do Centro de Saúde de Recardães e área envolvente. ---------- 

-------Vimos publicamente solicitar ao Sr. Diretor do ACES, Dr. Pedro Almeida, que 

reavalie a decisão de manter a localização do Centro de Vacinação naquele local. ------

--Enquanto autarcas, estamos empenhados em ter uma atitude proativa neste 

processo de vacinação e no combate à pandemia de SARS COV-2 e de disponibilizar 
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todos os meios infraestruturais, humanos, transporte e demais medidas que considere 

necessárias para proporcionar um melhor serviço à população aguedense. ------------- 

--------Assumimos publicamente que queremos ser parte de uma solução conjunta, 

para que estas imagens não se voltem a repetir. ------------------------------------------------ 

--------Certos da melhor atenção de V. Exa a este pedido, apresentamos os nossos 

cordiais cumprimentos,” --------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Edson Santos informou que a carta será entregue ao Sr. 

Presidente que, certamente, a fará seguir. -------------------------------------------------------- 

--------Continuando no uso da palavra o Sr. Vereador Edson, referindo-se à quantidade  

de jacintos que presentemente se encontram na Pateira, disse que quando o vento se 

encontra de feição isso acontece, eles são arrastados de outros zonas para ali e, de 

momento, a pouca altura de água, não permite o funcionamento da ceifeira naquele 

local, espera-se que essas condições se alterem para atuar. -------------------------------- 

---------De seguida, interveio o Sr. Vereador Antero Almeida que principiou por dar as 

boas vindas aos Srs. Vereadores Daniela Herculano e Luís Pinho na luta para a 

criação de melhores condições no Centro de Vacinação, referido que é um assunto já 

amplamente discutido, sem sucesso, fazendo votos para que tragam uma forma de 

resolver a situação. -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Prosseguindo a sua intervenção, o Sr. Vereador Antero Almeida referiu-se à 

disponibilização dos materiais escolares para o presente ano escolar e solicitou 

informação, para a próxima reunião, sobre se está tudo a decorrer normalmente nos 

estabelecimentos escolares  no Concelho. -------------------------------------------------------- 

--------Disse, a seguir, este mesmo Sr. Vereador que o Sr. Presidente é o primeiro a 

desrespeitar o Executivo, porque na sua opinião, inverteu as prioridades quando se 

deslocou a Funchal, para receber um prémio que, eventualmente, poderá ser atribuído 

ao município, em detrimento de participar na reunião do Executivo. ----------------------- 

--------Seguidamente o Sr. Vereador Antero Almeida referiu que enviou um e-mail ao 

Sr. Presidente, e ainda não recebeu resposta, a solicitar informações sobre o processo 

que foi retirado da última reunião do executivo, referente a Trabalhos Complementares 

na Empreitada de Pavimentação da rua da Canada, na freguesia de Aguada de Cima, 

onde se previa, entre outros trabalhos, a pavimentação da Travessa do Posto Médico, 

e que foi com a maior surpresa que viu, no dia nove de novembro, quando passou 

pelo local, que esses trabalhos já estavam feitos, sem a aprovação da Câmara, e que 

andava um topógrafo da firma  Carlos Pinho a fazer medições no local. ------------------ 

--------O Sr. Vereador Edson Santos referiu que, certamente, o Sr. Presidente terá uma 

explicação para o facto mas que lamenta que o Sr. Vereador, em vez de esperar pelas  
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informações que o Sr. Presidente irá prestar, tenha exposto o assunto nas redes 

sociais (Facebook), quando era um assunto a ser tratado na reunião do Executivo. --- 

-------O Sr. Vereador Antero Almeida informou que apenas colocou o assunto no  

Facebook três dias depois de ter enviado o pedido de esclarecimento ao Sr. 

Presidente e não ter obtido qualquer resposta. --------------------------------------------------- 

-------Continuando a intervir, este Sr. Vereador solicitou que lhe sejam entregues vários 

documentos que tem vindo a pedir, nomeadamente o processo relativo ao Eixo 

Rodoviário Aveiro – Águeda, porque desconhece o trajeto respetivo, a conta corrente 

entre a Câmara e os Bombeiros e o relatório dos trabalhos desenvolvidos pela firma 

de Advogados que vem prestando apoio jurídico à Câmara. ---------------------------------- 

--------A terminar este ponto do Período de Antes da Ordem do Dia, o Sr. Vereador 

Luís Pinho disse que, relativamente à proposta 544/21, referente à Aquisição de 

Energia Elétrica, em mercado liberalizado, para todas as instalações elétricas do 

Município de Águeda para os anos de 2022/2023, comunga do parecer da Sr.ª 

Vereadora Daniela Herculano, subscrevendo a sua declaração, e que apenas o 

grande número de propostas agendadas para a reunião do executivo em que o 

assunto foi discutido, ditaram a impossibilidade de analisar, com maior profundidade, o 

processo em questão. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------Pelos motivos que foram referidos, a ata da última reunião foi retirada, para 

aprovação em próxima reunião. ---------------------------------------------------------------------- 

---------REGIMENTO ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 551/21 - REGIMENTO DAS REUNIÕES DO ÓRGÃO 

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

---------Depois de devidamente analisado todo o documento, a Câmara deliberou 

aprovar o Regimento das Reuniões do Órgão Executivo do Município de Águeda, que 

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

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

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

Vereadores  Daniela Herculano, Luís Pinho 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 setembro. ------------------------------------------------------------------------------- 

--------Posto isto, os Srs. Vereadores Daniela Herculano e Luís Pinho apresentaram a 

Declaração de Voto que se segue: ------------------------------------------------------------------- 

--------”Tendo em consideração que o Regimento proposto não introduz qualquer 

alteração que o ajuste à realidade de uma Câmara que aposta na Transparência 
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Municipal, na Inovação e Modernização Administrativa e que não foram aceites as 

ações de melhoria que referimos abaixo, votamos contra à presente proposta de 

regimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Artigo 4º ----------------------------------------------------------------------------------- 

---------Propomos introduzir: ---------------------------------------------------------------------------- 

---------5. O dia, hora e local da realização das reuniões públicas, bem como da ordem 

de trabalhos devem ser publicitados por edital, de forma a garantir o conhecimento dos 

interessados, com uma antecedência de, pelo menos, dois dias úteis sobre a data das 

mesmas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------6. O edital referido no ponto anterior deverá ser divulgado nos locais de estilo, 

página WEB da autarquia e redes sociais. --------------------------------------------------------- 

------Artigo 6º ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Propomos introduzir: ------------------------------------------------------------------------------ 

-------3. As reuniões são gravadas em áudio para aclarar qualquer assunto de memória 

futura e apoiar a redação das atas. ------------------------------------------------------------------ 

-------4. As reuniões de Câmara são transmitidas pelo ÁguedaTV e Canal Youtube da 

autarquia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Artigo 12º ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Propomos introduzir: ------------------------------------------------------------------------------ 

-------4. O período de intervenção do público pode ocorrer no início e no final da 

sessão.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------5. A nenhum cidadão é permitido intrometer-se nas discussões, aplaudir ou 

reprovar as opiniões emitidas, as votações feitas ou as deliberações tomadas, nos 

termos dos n.ºs 4 e 5 do art.º 49.º do anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 

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

--------Introduzir um artigo sobre a formalização das Propostas: ---------------------------- 

--------1. As propostas a submeter a deliberação da Câmara Municipal da iniciativa do 

Presidente ou dos seus Vereadores deverão ser inseridas informaticamente na 

aplicação de atendimento e atas. -------------------------------------------------------------------- 

--------2. Para efeitos de apreciação da legalidade, as propostas devem ser 

acompanhadas de parecer dos Serviços Jurídicos e terem, se for o caso, a devida 

cabimentação orçamental. ----------------------------------------------------------------------------- 

---------3. As propostas deverão mencionar a lei habilitante, os anexos que delas 

constituem parte integrante e, quando for o caso, a unidade orgânica que procedeu à 

sua elaboração ou a necessidade de serem submetidas à Assembleia Municipal, com 

a respetiva justificação legal. -------------------------------------------------------------------------- 

--------Introduzir um artigo sobre os Impedimentos dos membros do executivo: -------- 
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---------1. Nenhum membro da Câmara Municipal pode intervir em procedimento 

administrativo ou em ato ou contrato de direito público ou privado do Município, nos 

casos previstos no artigo 69.º do Código do Procedimento Administrativo.---------------  

--------2. A arguição e declaração do impedimento seguem o regime previsto nos 

artigos 70.º, 71.º e 72.º do Código do Procedimento Administrativo. ----------------------- 

--------3. Os membros da Câmara Municipal devem pedir dispensa de intervir em 

procedimento administrativo quando ocorra circunstância pela qual possa 

razoavelmente suspeitar-se da sua isenção ou da retidão da sua conduta, 

designadamente quando ocorram as circunstâncias previstas no artigo 73.º do Código 

do Procedimento Administrativo. --------------------------------------------------------------------- 

-------4. À formulação do pedido de dispensa e à decisão sobre a escusa ou suspeição 

aplica-se o regime constante dos artigos 74.º e 75.º do Código do Procedimento 

Administrativo.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------PROPOSTA 552/21 - APROVAÇÃO DE PROTOCOLO DE PARCERIA PARA 

EXECUÇÃO DO PROJETO VENCEDOR DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM 

PORTUGAL PARA O ANO DE 2018, “DESPORTO PARA TODOS”.----------------------- 

---------De seguida, a Câmara analisou o processo que foi presente e deliberou, por 

unanimidade, aprovar o Protocolo de Parceria para a execução do Projeto N.º 122 - 

Desporto para todos, que vai celebrar com o Instituto Português do Desporto e 

Juventude e a Associação de Vale Domingos e que tem em, vista à implementação da 

proposta vencedora do Orçamento Participativo Jovem Portugal para o Ano de 2018, o 

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

 ---------PROPOSTA 553/21 - APROVAÇÃO DE PROTOCOLO DE PARCERIA PARA 

EXECUÇÃO DA “PROPOSTA # 281 – EXEMPLO DE ALDEIA DIDÁTICA E 

DIVERTIDA” – OPP2018 ------------------------------------------------------------------------------- 

--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

Protocolo de Parceria, que vai celebrar com o Instituto Português do Desporto e 

Juventude, I.P., e com a Associação de Vale Domingos com vista à colaboração na 

conceção, gestão e implantação do projeto vencedor do Orçamento Participativo 

Portugal, edição de 2018 – Proposta #281 – “Exemplo de Aldeia Didática e Divertida” 

na área da Educação, Desporto e Juventude, o qual se encontra arquivado na 

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

--------Acerca destas duas propostas, o Sr. Vereador Luís Pinho referiu que a 

Associação de Vale Domingos está a gerir muitos recursos financeiros públicos, 

questionando como é que estão a prestar contas do dinheiro que receberam e do que 

gastaram, referindo-se, nomeadamente, à Festa das Lambarices que organizaram. -- 
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-------Disse, também, este Sr. Vereador que nos documentos em apreço é dito que 

todos os documentos originais justificativos de despesa devem ser conservados pela 

entidade, pelo período de cinco anos, quando a Lei diz que tem que ser por um 

período de dez anos, pelo que solicita que seja corrigido esse lapso . -------------------- 

-------O Sr. Vereador Edson Santos informou que as contas da Festa das Lambarices 

já foram entregues pela Associação de Vale Domingos mas que foram suscitadas 

algumas duvidas que levaram a que fossem pedidos alguns esclarecimentos à 

Associação. Acrescentou o Sr. Vereador  que além dos valores que foram transferidos, 

as contas referem-se, também, às receitas de bilheteira.-------------------------------------- 

--------Quanto ao período de conservação dos documentos justificativos de despesas, 

o Sr. Vereador Edson Santos informou que quem o está a definir esse prazo é o 

Instituto Português do Desporto e Juventude, no âmbito do Protocolo de Parceria que 

se vai celebrar para a execução do projeto em causa. ----------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Antero Almeida, que também interveio acerca deste assunto, 

disse que a Associação de Vale Domingos é muito dinâmica em apresentar 

candidaturas a Projetos Financiados. Sabe que, relativamente à Festa das 

Lambarices, as contas ainda não estão concluídas e espera que estes dois projetos, 

hoje aprovados, tragam mais valias e que sejam de interesse do concelhio. ------------ 

---------O Sr. Vereador Vereador Edson Santos rematou afirmando que espera que os 

projetos aprovados tragam benefícios a nível do concelho e não apenas a nível local. -

--------DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------ 

----------PROPOSTA 554/21 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA AUTORIZAR A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS NO PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

modo a simplificar os processos, tornando-os mais céleres e eficazes, submeter à 

Assembleia Municipal, de acordo com o disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do disposto no n.º 3 do 

artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, a aprovação da proposta de delegação 

de competência para autorizar a assunção de compromissos plurianuais no Presidente 

da Câmara Municipal, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos 

projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de 

cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, nas 

situações em que o valor do compromisso não exceda o limite de € 99.758,98 

(noventa e nove mil, setecentos e cinquenta a nove euros e cinquenta e oito cêntimos) 

em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de 

execução de três anos.---------------------------------------------------------------------------------- 
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---------PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO ----------------------------------------------- 

---------Esta deliberação foi tomada por maioria, com o voto contra dos Srs. Vereadores 

Luís Pinho e Antero Almeida e a abstenção da Sr.ª Vereadora Daniela Herculano. ------

--PROPOSTA 555/21 - 1ª ALTERAÇÃO À REVISÃO E AMPLIAÇÃO DO PLANO DE 

PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO - ÁGUEDA – DISCUSSÃO 

PÚBLICA --------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, após analise de todo o processo e ouvidas as explicações dos 

técnicos que estiveram presentes, a Câmara deliberou, por unanimidade, em 

cumprimentos do disposto no artigo 89.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial o seguinte: -------------------------------------------------------------------------- 

--------a) Aprovar a 1ª Alteração à Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor (PP) do 

Parque Empresarial do Casarão – Águeda com a integração das alterações 

decorrentes da Conferência Procedimental e da Reunião de Concertação conforme 

Relatório de Ponderação que faz parte integrante desta alteração; ------------------------ 

--------b) Proceder, ao abrigo, dos n.ºs 1 e 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial, à abertura do período de discussão pública por 20 

dias úteis, a contar do sexto dia após a publicação do presente aviso na 2ª série do 

Diário da República, procedendo à respetiva publicação e publicitação conforme 

previsto nos referidos artigos. ------------------------------------------------------------------------- 

--------Todo o processo, nomeadamente o relatório das alterações, encontra-se 

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

--------O Sr. Vereador Edson Santos, relativamente a este assunto, enalteceu o 

excelente trabalho desenvolvido pelos Técnicos Municipais Isabel Belchior e Luís 

Almeida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 556/21 - APROVAÇÃO DE PREÇOS DOS BILHETES 

REFERENTES À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO DO CENTRO DE ARTES DE 

ÁGUEDA PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO E MARÇO DE 

2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, considerando o teor da 

proposta que foi presente e o disposto na alínea e), do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e no artigo 66/C6 do Código Regulamentar do 

Município de Águeda, aprovar os preços dos bilhetes dos espetáculos a realizar no 

Centro de Artes de Águeda, para o período compreendido entre janeiro e março de 

2022, conforme consta no quadro em anexo à referida proposta e que se encontra 

arquivado na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, dando-se, assim, 

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

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

Almeida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Antero Almeida disseram que, na sua opinião, a cultura deve ser sustentável, não 

pode originar prejuízos, além de que cultura não se deve encarar  como sinónimo de 

entretenimento, que deve ter um tratamento diferente. ----------------------------------------- 

--------A Sr.ª Vereadora Daniela referiu, também, que entende que a proposta não está 

suficientemente explicita porque não refere a forma como se chegou ao preço de 

venda dos bilhetes. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Respondendo a estes Srs. Vereadores, o Sr. Vereador Edson Santos disse que, 

efetivamente, em alguns espetáculos, que são referidos na proposta que foi presente,  

a receita máxima estimada é inferior aos custos diretamente suportados com a 

aquisição do serviço, mas que sempre foi entendimento da Câmara que, nestes casos, 

deve imperar o superior direito dos munícipes de acederem à cultura, pelo que se tem 

vindo a  abrir e a ampliar as opções de escolha dos cidadãos, diversificando as ofertas 

culturais e instituindo políticas de preços acessíveis, entre muitas outras iniciativas.--- 

 ---------O Sr. Vereador Luís Pinho Apresentou a seguinte Declaração de Voto voto de 

Vencido, nos termos do disposto no artigo 58.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro : --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- “Nada tendo contra o apoio à cultura e à promoção dos espetáculos por parte 

da entidade, a proposta de aprovação de preços dos bilhetes referentes à realização 

de espetáculos no Centro de Artes de Águeda para o período entre janeiro e março de 

2022, que foi submetida a aprovação do Executivo, refere  um custo dos espetáculos 

agendados  e garante correspondente receita estimada máxima, verificando-se que, 

em todos eles, são obtidos prejuízos por comparação entre receitas estimadas e 

custos de espetáculos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------A promoção e o apoio à cultura deverá ser diferencial e não tratada de igual 

com espetáculos de natureza meramente comercial e concorrencial, sendo que a 

relação do preço de venda vem sustentado por referencia a preços praticados por 

entidades congéneres de forma genérica, não explicita e não verificada. Nesse 

sentido, voto contra a presente proposta.” --------------------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 557/21 - APOIO AOS GRUPOS QUE PARTICIPARAM NAS 

VIAGENS DO COMBOIO HISTÓRICO E VISITAS AO MUSEU. ---------------------------- 

--------Seguidamente, tendo em conta o descrito na proposta que foi presente, a 

Câmara deliberou, considerando os critérios mencionados na mesma e o disposto nas 

21/21,1 2021-11-26



 

 12 

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,  

apoiar financeiramente, o Grupo Folclórico e Etnográfico de Macinhata do Vouga com 

a importância de 2.000,00€ e o Grupo de Teatro TEMA – Teatro Espontâneo de 

Macinhata do Vouga com a importância de 750,00€, perfazendo o montante de 

2.750,00€, como comparticipação pela sua ação de animação das 15 viagens feitas 

pelo Comboio Histórico do Vouga 2021 e pelo apoio prestado nas visitas ao Museu 

Ferroviário. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------A Sr. Vereadora Daniela Herculano é da opinião de que esta proposta de 

aprovação destes apoios é extemporânea, que deveria ter sido aprovada pelo anterior 

Executivo, além de que lhe parece não estar devidamente formulada. -------------------- 

--------Também o Sr. Vereador Luís Pinho se referiu a este assunto para dizer que não 

tendo nada contra o Grupo Folclórico e Etnográfico de Macinhata do Vouga ou o  

Grupo de Teatro TEMA – Teatro Espontâneo de Macinhata do Vouga, entende que 

não existe na Proposta qualquer informação sobre como foram convidados, se forem 

só estes ou se foram também convidados outros grupos, nem como se chegou ao 

preço que foi pago, informações que entende  importantes para uma melhor análise da 

proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 563/21 - APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE 

ÁGUEDA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO LEITÃO À BAIRRADA ----------------- 

---------Prosseguindo os trabalhos foi presente a proposta onde se refere que a 

ACOAG – Associação Comercial de Águeda, não tendo realizado a Festa do Leitão à 

Bairrada no corrente ano, por não ter havido condições para a realização da iniciativa 

na data prevista, devido às contingências causadas pelo SARS-COV-2, solicita que a 

importância de 50% que já foi recebida por esta Associação, seja utilizada para a 

realização do evento em 2022, altura em que se procederá à transferência dos 

restantes 50% do valor então atribuído, no montante de 30.000,00€. ---------------------- 

--------Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com o 

solicitado e, considerando que esta alteração irá implicar o pagamento de desta verba 

em mais que um ano, submeter à Assembleia Municipal a assunção da despesa  

plurianual daí decorrente. ------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 566/21 - APOIO À ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES DO 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA (ATMA) PARA A FESTIVIDADE DO NATAL. ------------------ 

---------Prosseguindo os trabalhos a Câmara analisou a proposta que foi presente e  

deliberou, atendendo à relevância das iniciativas que a Associação de Trabalhadores 

do Município de Águeda pretende desenvolver no contexto das festividades da época 
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natalícia, e que tais iniciativas são destinadas a um conjunto alargado de 

colaboradores do Município de Águeda, na continuidade do que o próprio Município 

desenvolveu em anos anteriores, aprovar a proposta de atribuição de apoio financeiro 

à Associação de Trabalhadores do Município de Águeda, até ao montante global de 

50.000,00 €, sendo este valor disponibilizado pelo Município e transferido para 

Associação, apenas mediante a apresentação dos comprovativos das despesas 

decorrentes das atividades promovidas no âmbito das festividades de Natal. ----------- 

-------Durante a análise deste ponto da Ordem do Dia, o Sr. Vereador Luís Pinho fez 

várias considerações sobre o assunto, algumas de ordem legal, referindo, 

nomeadamente, porque não se fazia o jantar nos mesmos moldes de sempre. --------- 

-------O Sr. Vice - Presidente informou que se iria solicitar parecer jurídico sobre os 

apoios em espécie e que a verba atribuída só seria entregue se não subsistissem 

duvidas quanto à legalidade do procedimento. --------------------------------------------------- 

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

Vereadores Luís Pinho e Antero Almeida e a abstenção da Sr.ª Vereadores Daniela 

Herculano. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Vereador Luís Pinho apresentou a seguinte Declaração de Voto de 

Vencido, nos termos do disposto  no artigo 58.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, subscrita, também, pelo Sr. Vereador Antero Almeida: ---------------------- 

--------“A proposta de subsídio que é colocada à apreciação do Executivo 

consubstancia um apoio à Associação dos Trabalhadores, solicitado por esta última, 

tendo em vista a realização de um Jantar de natal e a oferta, de uso tradicional, aos 

mesmos trabalhadores, de um peixe de bacalhau, atenta a situação pandémica em 

caso da impossibilidade de se realizar o jantar de natal, fazer a sua substituição por 

oferta de um cabaz de natal a oferecer aos elementos da Associação de 

Trabalhadores. Considerando que poderá tal operação configurar, por interposta 

pessoa, o pagamento de despesas de funcionários, com subsídios camarários, 

suscitando dúvidas da sua legalidade e do seu enquadramento fiscal, voto contra esta 

proposta.”  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 558/21 - APROVAÇÃO PARA ABERTURA DO PROCEDIMENTO 

CONCURSAL DA EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES 

ESTRUTURAIS PARA O CONTROLO DE CHEIAS - 2.ª FASE ----------------------------- 

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

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

----------Aprovar a abertura do concurso público sem publicação internacional para a 

empreitada de Execução de Intervenções Estruturais para o Controlo de Cheias em 
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Águeda – 2ª Fase, nos termos previstos na alínea b) do artigo 19.º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111–B/2017, de 31 de agosto, com 

vista a dar cumprimento ao disposto no artigo 38.º do referido Código, conjugado com 

o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 08 de 

junho, em que as peças do procedimento são integralmente disponibilizadas na 

plataforma eletrónica de contratação pública ACINGOV, com o seguinte endereço: 

www.acingov.pt;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Aprovar as peças do procedimento nos termos previstos na alínea f) do n.º1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, designadamente o 

Projeto de Execução, o Cadernos de Encargos, o Anúncio do Procedimento e o 

Programa de Procedimento da referida empreitada.--------------------------------------------- 

--------Aprovar a autorização de despesa, em conformidade com o disposto na alínea 

b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, conjugado com o 

definido na alínea bb) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da já mencionada Lei n.º 

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

--------Aprovar a constituição do júri do procedimento, nos termos em que foi proposto 

e, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 109.º e no n.º 2 do artigo  69.º 

do Código dos Contratos Públicos, e delegar-lhe todas as competências necessárias à 

gestão do procedimento, designadamente:--------------------------------------------------------- 

--------Prestar os esclarecimentos referentes às peças do procedimento (artigo 50.º)-----

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

---------Pronunciar-se sobre os erros e omissões identificados pelos interessados, os 

quais serão sujeitos a aceitação do órgão competente para contratar (artigo 50.º). ---- 

---------Aprovar a declaração do gestor do contrato para efeitos de execução do 

mesmo, nos termos do artigo 290.º–A do Código dos Contratos Públicos.---------------- 

--------Acerca deste assunto, o Sr. Vereador Luís Pinho lembrou as obras e as 

movimentações de terras levadas a efeito nas imediações da empreitada que se 

pretende levar a efeito, que podem ter alterado as condições existentes aquando da 

elaboração do projeto da obra em apreço. --------------------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 559/21 - LOTEAMENTO – ACEITAÇÃO DA NÃO CEDÊNCIA DE 

ÁREAS PARA ESPAÇOS VERDES DE UTILIZAÇÃO COLETIVA E DE ÁREAS PARA 

EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA, E PAGAMENTO AO MUNICÍPIO DA 

RESPETIVA COMPENSAÇÃO EM NUMERÁRIO – REQUERENTE ANTÓNIO 

AUGUSTO SILVA DIAS (PROCESSO DE OBRAS  1/21) ------------------------------------- 

--------Presente a seguir o processo n.º 1/21, em nome de António Augusto da Silva 

Dias, que apresentou a reformulação do projeto de loteamento urbano sem obras de 
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urbanização, com 3 (três) lotes, de um terreno localizado na Rua dos Olivais, Serém 

de Cima, na freguesia de Macinhata do Vouga. -------------------------------------------------- 

---------Considerando, que o loteamento não prevê a cedência de áreas para 

Equipamentos de Utilização Coletiva e para Espaços Verdes de Utilização Coletiva, ao 

abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 44.º do Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de dezembro 

com a redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e nos 

termos do disposto da tabela de taxas anexa ao Código Regulamentar do Município de 

Águeda, publicado no Diário da República n.º 137, 2ª Série, de 17 de julho de 2012 

com a redação atual, o requerente deve pagar pelas áreas não cedidas, uma 

compensação em numerário. -------------------------------------------------------------------------- 

---------Analisado o parecer técnico emitido, a Câmara deliberou, por força do 

cumprimento do estabelecido no artigo 67.º do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal publicado através do Aviso n.º 3341/2012, Diário da República n.º 44, Série 

II de 1 de Março de 2012 e nos termos da exceção prevista no n.º 3 do artigo 67.º do 

Regulamento do PDM, aprovar a não cedência em área de terreno e a aceitação do 

pagamento da respetiva compensação em numerário, no montante 5.989,30€. -------- 

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

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

---------Durante a análise deste assunto, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano referiu-se 

às alterações climáticas que afetam e preocupam todo o mundo lembrando que  o 

impacte com alterações no espaço urbano juntamente com a emissão de gases de 

efeito de estufa são os principais responsáveis pelo aumento da temperatura 

lembrando que, entre as principais medidas de mitigação deste fenómeno, é 

destacada a importância das diferentes espécies de vegetação presentes numa 

determinada área e a importância das zonas verdes para a preservação do clima, para 

melhorar o ambiente, a saúde e a qualidade de vida da população. ------------------------ 

---------Nestes termos, acrescentou a Sr.ª Vereadora, em casos como o que se 

encontra em análise, em que se propõe a não cedência de espaço para a construção 

de espaços verdes, e enquanto os técnicos que analisam os respetivos processo, não 

indiquem os tipos e quantidades desses espaços  existentes nas imediações, abster-

se-á sempre nas votações. ----------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 560/21 - DISPENSA TOTAL DO CUMPRIMENTO DA DOTAÇÃO 

DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO E A ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO DA 

RESPETIVA COMPENSAÇÃO EM NUMERÁRIO – SILVA TAVARES & BASTOS 

ALMEIDA, LDA. (PROCESSO DE OBRAS N.º 1130/98) -------------------------------------- 

---------De seguida, foi presente o processo 1130/98, em nome da empresa Silva 

Tavares & Bastos Almeida, Lda., com sede na rua dos Salgueirinhos, n.º 10, em 
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Travassô, na União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, que apresentou a 

reformulação do projeto de arquitetura de legalização de ampliação de uma indústria, 

localizada na rua dos Salgueirinhos, n.º 10, Travassô e Óis da Ribeira. ------------------- 

---------Analisado o assunto, verifica-se que não é dado cumprimento ao previsto na 

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

uma vez que não foi criado qualquer lugar de estacionamento público quando 

deveriam ter sido criados dois lugares para estacionamento de veículos ligeiros. --------

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

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

aprovar a dispensa total do cumprimento da dotação de estacionamento público e a 

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

132,30€, definida nos termos e condições estipuladas no artigo 17.º/A1, em 

conjugação com os pontos 5 a 7 do artigo 15.º/A1, do Código Regulamentar do 

Município de Águeda, calculada com base na fórmula descrita no artigo 20.º da tabela 

de taxas anexa ao referido Código. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

---------PROPOSTA 561/21 - DISPENSA TOTAL DO CUMPRIMENTO DA DOTAÇÃO 

DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO E A ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO DA 

RESPETIVA COMPENSAÇÃO EM NUMERÁRIO - ANABELA MARQUES SOUTO 

DOS SANTOS (PROCESSO DE OBRAS N.º 166/21) ------------------------------------------ 

--------Continuando os trabalhos, foi presente o processo  n.º 1130/98, em nome de 

Silva Tavares & Bastos Almeida, Lda., com sede na rua dos Salgueirinhos, n.º 10, em 

Travassô, na União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, que apresentou a 

reformulação do projeto de arquitetura de legalização de ampliação de uma indústria, 

localizada na rua dos Salgueirinhos, n.º 10, Travassô e Óis da Ribeira. ------------------ 

---------Analisado o assunto, verificou-se que não é dado cumprimento ao previsto na 

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

em vigor, uma vez que não foi criado qualquer lugar de estacionamento público 

quando deveriam ter sido criados dois lugares de estacionamento para veículos 

ligeiros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

deliberou aprovar a dispensa total do cumprimento da dotação de estacionamento 

público e a aceitação do pagamento da respetiva compensação em numerário, no 

montante de 132,30€, definida nos termos e condições estipuladas no artigo 17.º/A1, 
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em conjugação com os pontos 5 a 7 do artigo 15.º/A1, do Código Regulamentar do 

Município de Águeda, calculada com base na fórmula descrita no artigo 20.º da tabela 

de taxas anexa ao referido Código.------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Luís Pinho e Antero Almeida. --------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 562/21 - DISPENSA TOTAL DO CUMPRIMENTO DA DOTAÇÃO 

DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO E A ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO DA 

RESPETIVA COMPENSAÇÃO EM NUMERÁRIO – FIBROÁGUEDA – INDÚSTRIA DE 

FIBRAS, LDA. (PROCESSO DE OBRAS N.º 359/94) ------------------------------------------ 

--------De seguida, foi presente o processo n.º 359/94, em nome da firma 

FIBROÁGUEDA - Indústria de Fibras, Lda.  com sede na rua do Metalúrgico, 1420, na 

Zona Industrial da Giesteira, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, que  

apresentou a reformulação do projeto de arquitetura de ampliação de um edifício 

destinado a indústria, localizado na Rua do Metalúrgico, 1420, Giesteira, freguesia de 

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

-------- Analisado o processo, constata-se que não é dado cumprimento ao previsto na 

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

(PDM) em vigor, uma vez que não foi criado qualquer lugar de estacionamento publico 

quando deveria ser previsto um  para veículos ligeiros. ---------------------------------------- 

--------Assim, face ao teor do parecer técnico n.º CTS2021 359 da Divisão de Gestão 

Urbanística e nos termos da exceção prevista na alínea b), do ponto n.º 3, do artigo 

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

cumprimento da dotação de estacionamento público e a aceitação do pagamento da 

respetiva compensação em numerário, no montante de 48,79€, definida nos termos e 

condições estipuladas no artigo 17.º/A1, em conjugação com os pontos 5 a 7 do artigo 

15.º/A1, do Código Regulamentar do Município de Águeda, calculada com base na 

fórmula descrita no artigo 20.º da tabela de taxas anexa ao Código Regulamentar 

referido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Luís Pinho e Antero Almeida. --------------------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 564/21 - ÓNUS DE RENÚNCIA – REQUERENTE JOSÉ MANUEL 

PINHEIRO DE ALMEIDA E OUTROS ( PROCESSO DE OBRAS N.º 686/77) ---------- 

--------De seguida foi presente o processo 686/77, em nome de  José Manuel Pinheiro 

de Almeida e Outros, com residência na rua Santo António, n.º 11, no lugar e freguesia 

de Valongo do Vouga, que vêm apresentar as correções ao projeto de arquitetura 

relativo à legalização das alterações e ampliação levadas a efeito num edifício 

destinado a habitação unifamiliar, anexo e muros, incluindo demolições, localizado na 
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rua das Vielas da Mata, n.º 126, em À-dos-Ferreiros, freguesia de Préstimo e Macieira 

de Alcôba, com o fim de obter a licença especial de legalização com obras de 

correção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Tratando-se de uma operação urbanística de legalização das alterações 

efetuadas, incluindo da localização da implantação, ampliação em cerca de 15,50m² 

na habitação e muros, além de anexos construídos sem controlo prévio que rondam os 

32m² de área de construção, vêm os requerentes, com o objetivo legalizar a situação, 

propor a celebração de um ónus de renúncia, para a área em questão. ------------------- 

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

termos do proposta que foi presente, corresponder ao solicitado e aceitar a celebração 

do Ónus de Renúncia em causa. --------------------------------------------------------------------- 

---------Durante a análise e votação do assunto que se segue a Sr.ª Vereadores 

Daniela Herculano ausentou-se da reunião por se considerara impedida nos termos 

legais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 570/21 - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA MUNICIPAL DE 

LICENCIAMENTO – CASA DO POVO DE VALONGO DO VOUGA (PROCESSO DE 

OBRAS N.º 231/20) -------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Continuando os trabalhos foi presente o processo n.º 231/20 em que a Casa do 

Povo de Valongo do Vouga, com sede na Rua da Casa do Povo, n.º 2, no lugar e  

Freguesia de Valongo do Vouga, vem solicitar, na qualidade de associação de 

utilidade pública legalmente constituída, a isenção do pagamento de taxas relativas ao 

licenciamento de demolição, alteração, ampliação e legalização de edifício, localizado 

na Rua da Casa do Povo, n.º 2, freguesia de Valongo do Vouga, nos termos da 

isenção estabelecida na alínea a), do n.º1, do artigo 18.º/I do Código Regulamentar do 

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

---------Analisado o assunto, tendo em conta que a Casa do Povo de Valongo do 

Vouga é uma associação legalmente constituída, nos termos do previsto na alínea a),  

do ponto n.º1, do artigo 18.º/I do Código Regulamentar do Município de Águeda, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do estabelecido no n.º 3 do artigo 

16.º/I do Código Regulamentar do Município, aprovar a isenção do pagamento das 

taxas de licenciamento de demolição, alteração, ampliação e legalização do edifício 

em causa, no montante de 4126,34€. --------------------------------------------------------------- 

---------BOLSAS DE ESTUDO ------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 565/21 - ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O 

ENSINO SUPERIOR 2021/2022 – FIXAÇÃO DO NÚMERO DE BOLSAS ---------------- 

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

do Artigo 67.º/E1 do Código Regulamentar do Município de Águeda, fixar em 30 o 
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número de Bolsas de Estudo a atribuir para o ano letivo de 2021/2022, através da 

criação de 8 e a renovação das 22 existentes. ---------------------------------------------------- 

----------RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ------------------------------------ 

---------PROPOSTA 567/21 - LUSAGUA - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ---------- 

---------Considerando que o Procedimento Concursal, de Aquisição de Serviços de 

Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos a destino final pelas entidades que 

integram o Agrupamento de Entidades Adjudicantes, composto pelos Municípios de 

Estarreja, Águeda, Murtosa e Sever do Vouga, ainda está em curso, em fase de 

aprovação pelo Tribunal de Contas e que, de momento, não se consegue definir ao 

certo uma data previsível para o términus do mesmo, a Câmara deliberou por 

unanimidade, aprovar a prorrogação do contrato em vigor, designadamente, do 

Contrato de Aquisição de Serviços n.º 10/2021, por período igual ao prazo inicial (4 

meses), ou seja, de 1 de janeiro até 30 de abril de 2022 mantendo-se o contrato, 

durante o período de prorrogação, nos precisos termos em que foi celebrado, 

nomeadamente no que concerne a todos os termos e aspetos de execução do 

contrato definidos no presente Caderno de Encargos, incluindo os preços 

contratualizados, bem como a cessação da vigência do contrato no mês seguinte ao 

términus do Concurso Público  Internacional , nos exatos termos que resultam dos 

pontos 1.6 e 1.7 do respetivo Caderno de Encargos. ------------------------------------------- 

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

Vereadores Daniela Herculano Luís Pinho 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 setembro. ------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Antero Almeida, relativamente a este assunto, disse que é contra 

o modelo existente, que entende que se deveriam estudar soluções alternativas para a 

forma com vem sendo feita a Recolha e Transporte de Resíduos Urbanos a destino 

final. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Os Srs. Vereadores Daniela Herculano e Luís Pinho disseram querer fazer 

constar o seu Voto de Vencido, nos termos do disposto  no artigo 58.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por considerarem que a proposta em análise lhes 

oferecia dúvidas que não foram esclarecidas. ---------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 568/21 - ERSUC - AUMENTO DE DESPESA -------------------------- 

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

deliberou, considerando que não é possível efetuar consultas de mercado uma vez 

que este serviço está concessionado até 2030, aprovar o aumento da realização da 

despesa relativa ao tratamento de resíduos a entregar na ERSUC no presente ano de 
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2021, no valor previsto de 160.000,00 €, de acordo com o disposto no artigo 18.º, da 

alínea b) do Decreto Lei n.º 197/99, de 8 de junho, reiterado pela Resolução da AR 

n.º86/2011, de 11 de abril (revogação do ponto 4, alínea d) do anterior Decreto Lei n.º 

40/2011 de 22 de março). ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

---------Os Srs. Vereadores Daniela Herculano e Luís Pinho disseram querer fazer 

constar o seu Voto de Vencido, nos termos do disposto  no artigo 58.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, por considerarem que não se encontra, na 

proposta que foi presente, devidamente justificado o aumento da despesa que é 

proposto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Os Srs. Vereadores Edson Santos, Marlene Gaio e Vasco Oliveira disseram, 

sobre este assunto, que votam a favor deste aumento de despesa relativa ao 

tratamento de resíduos a entregar na ERSUC para que o município não fique sem a 

recolha de lixo e porque o aumento da despesa é uma imposição da ERSUC com a 

aprovação da ERSAR pelo que é uma questão irrebatível. ------------------------------------ 

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

----------PROPOSTA 569/21 - PRORROGAÇÃO DOS ACORDOS DE EXECUÇÃO 

ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA E AS FREGUESIAS/UNIÕES DE 

FREGUESIAS PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE 

COMPETÊNCIAS. --------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, tendo em vista  o previsto nas alíneas m) e n), do artigo 33.º e 

nas alíneas k) e l) do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com os n.ºs 3 e 4, do artigo 41.º, da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, a prorrogação da vigência dos acordos de execução, celebrados com as 

Juntas e Uniões de Freguesia, para a Concretização da Delegação Legal de 

Competências, aprovados na Reunião Extraordinária n.º 1/18 do Executivo Municipal, 

realizada em 22 de fevereiro de 2018, e posteriormente aprovada em Assembleia 

Municipal, na sua 2.ª Sessão Ordinária, realizada em 27 de abril de 2018, tendo a 

mesma efeitos de 28 de outubro de 2021 até à celebração dos autos de transferência 

de competências previstos no artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 57/2019, o que se 

conta que venha a acontecer durante o primeiro trimestre de 2022, prevendo-se assim 
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apenas a transferência referente ao 4.º trimestre de 2021, não se alterando a 

programação prevista para esta despesa. --------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Vereador Antero Almeida referiu, a propósito deste assunto, que a 

Câmara deve equacionar o valor das verbas a transferir para as Juntas/Uniões de 

Freguesia porque se têm vindo a manter sem ter em conta a inflação que se está a 

verificar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Eram dezoito horas e vinte minutos quando o Sr. Vice – 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. 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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