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ATA DA NÚMERO 2/22 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2022 

 

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

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

DE ALMEIDA e com a presença dos Srs. Vereadores EDSON CARLOS VIEGAS 

SANTOS, MARLENE DOMINGUES GAIO, VASCO MIGUEL RODRIGUES OLIVEIRA, 

DANIELA ALEXANDRA PEREIRA HERCULANO, LUÍS HERCULANO HENRIQUES 

PINHO e ANTERO RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA. ------------------------------------- 

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

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

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

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

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

---------Neste ponto das informações usou da palavra o Sr. Presidente que principiou 

por informar da publicação, no Diário da Republica e no Jornal Oficial da União 

Europeia, do anuncio da abertura de procedimento, por concurso publico, com 

publicidade internacional, para aquisição de serviços para a elaboração do projeto de 

execução do Eixo Rodoviário Aveiro-Águeda. ---------------------------------------------------- 

---------A seguir, o Sr. Presidente informou que Águeda viu aprovada a candidatura de 

mais de 20 milhões de euros, no âmbito do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) 

para implementar a Área de Acolhimento Empresarial de Nova Geração no Parque 

Empresarial do Casarão, permitindo dotar aquele espaço de condições e 

infraestruturas que o vão tornar mais competitivo, referindo que este foi o maior valor 

de investimento atribuído a nível nacional e o maior alguma vez atribuído ao Município 

de Águeda para execução de infraestruturas, para além de ter sido Águeda o único 

Município a apresentar projetos para as cinco categorias que se encontravam a 

concurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Acrescentou o Sr. Presidente que este volume de investimento vai exigir um 

esforço extra por parte da autarquia para concretizar em simultâneo e num curto 

espaço de tempo todos os projetos comparticipados. ------------------------------------------- 

-------De seguida, o Sr. Presidente comentou o fato dos assuntos agendados para a 

reunião de hoje estarem publicados nos jornais do concelho como sendo decisões 

tomadas pelo Executivo, onde se referem instituições e nomes de munícipes, não 

sendo a primeira vez que tal tem acontecido, afirmando que isso é incorreto, porque os 
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assuntos agendados só passam a ser públicos depois do Executivo deliberar sobre os 

mesmos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Presidente que uma reunião de Executivo é um ato sério, 

tratado de forma séria e que não se pode admitir que a comunicação social tenha 

acesso às propostas agendadas e as publique, muitas delas na integra, antes da 

reunião, como sendo decisões tomadas pelo Executivo. -------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Antero Almeida, que usou da palavra a seguir, disse que saúda a 

nova localização do Centro de Vacinação de Águeda, no Pavilhão do GICA, que foi 

anunciado pela Comunicação Social, lamentando que o Sr. Presidente não tenha 

prestado qualquer informação sobre essa decisão. --------------------------------------------- 

---------Sobre este assunto, o Sr. Presidente informou que se realizou hoje uma reunião  

técnica para se tratar da nova localização do novo Centro de Vacinação e que se 

espera a indicação das condicionantes impostas para as novas instalações, por forma 

a apurar-se da compatibilidades das instalações propostas, no Pavilhão do GICA, e 

das adaptações que são precisas fazer para acolher esses serviços, pelo que a 

decisão definitiva sobre essa localização ainda não está tomada. -------------------------- 

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

conhecimento, pelas redes sociais, de criticas sobre a qualidade e quantidade das 

refeições que estão a ser servidas aos alunos nos estabelecimentos escolares do 

Concelho. Acrescentou este Sr. Vereador que acredita na dificuldade de coordenar 

estes serviços, uma vez que umas refeições são fornecidos através da adjudicação 

feita pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) e outras através 

de parcerias que a Câmara efetuou com Instituições Particulares de Solidariedade 

Social do Concelho (IPSS’s), mas que entende necessário que a Câmara esteja atenta 

e atuante. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A seguir, o Sr. Vereador Antero Almeida questionou o Sr. Presidente sobre uma 

verba de cerca de 4.000,00€ que a União de Freguesias do Préstimo e Macieira de 

Alcôba recebeu, que pensa se destinará a comparticipar a prestação de serviços de 

transportes escolares. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente informou que efetivamente se trata de verba destinada a  

custear serviços de transportes escolares mas que a verba é de, apenas, 2.100,00€.  

--------A propósito do que disse o Sr. Vereador Antero Almeida, sobre a publicação,   

nas redes sociais, de criticas sobre as refeições que estão a ser servidas aos alunos 

dos estabelecimentos escolares do concelho, a Sr.ª Vereadora Marlene Gaio disse 

que teve, também, conhecimento dessa situação pela redes sociais, que não teve 

qualquer informação de outra forma e que, perante o que percebeu, entrou em 

contacto com o Diretor da Escola Fernando Caldeira, por ser esse o estabelecimento 
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escolar visado, e recebeu, daquele responsável, a garantia de que o publicado não era 

verdade, franqueando os serviços respetivos para que isso fosse averiguado. ---------- 

--------Perante isso, acrescentou a Sr. Vereadora, em dia que entendeu, pediu à 

funcionária que consigo trabalha, para adquirir duas senhas para almoço e, pelas 

12:35 de ontem, estavam ambas a almoçar no refeitório da Escola Fernando Caldeira, 

tendo constatado que a comida tinha boa apresentação, era saborosa e a quantidade 

suficiente tendo reparado que, mais de metade dos alunos, não comiam tudo o que 

lhes era servido, devolviam os tabuleiros ainda com comida. -------------------------------- 

-------Disse, ainda a Sr.ª Vereadora, que reparou no empenho com que as 

funcionárias, que estavam a servir as refeições, insistiam com os alunos para que 

comessem a sopa e que teve oportunidade de falar com alguns alunos sobre o que 

pensavam das refeições que lhes são servidas na escola e que todos disseram que 

eram boas e em quantidade suficiente e que só não gostavam tanto quando a refeição 

era peixe.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Acrescentou a Sr.ª Vereadora Marlene Gaio que lhe foi dada a possibilidade de 

visitar a cozinha, que a surpreendeu pela limpeza e asseio, o mesmo tendo verificado 

na despensa e nas arcas frigoríficas onde apreciou o bom aspeto dos produtos 

congelados.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A finalizar esta sua intervenção, a Sr.ª Vereadora disse que ficou muito agradada 

com o que viu e que vai repetir estas experiência em outras escolas do concelho.----- 

--------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, que usou da palavra a seguir, disse que 

também recebeu a mensagem da falta de qualidade e quantidade das refeições 

servidas na Escola Fernando Caldeira e que o procedimento que ia sugerir era, 

exatamente, o que tomou a Sr.ª Vereadora Marlene Gaio e referiu que, em sua 

opinião, deveria ser definido um procedimento semanal, como já é praticado em outros 

municípios, de  dar a possibilidade, a dois pais de cada escola de poderem almoçar 

nas escolas, de modo a aferirem a qualidade das refeições. --------------------------------- 

--------A seguir, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano apresentou, em nome dos 

Vereadores do Partido Socialista, uma proposta de aditamento ao Regimento das 

reuniões do órgão Câmara Municipal de Águeda, aprovado a 2 de dezembro de 2021, 

com vista à transmissão em direto das reuniões de Câmara por Plataforma Digital e 

divulgação da ordem de trabalhos da mesma, para ser agendada para a próxima 

reunião do executivo, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------- 

--------”De acordo com o regimento, aprovado a 2 de dezembro de 2021, as reuniões 

ordinárias da Câmara Municipal estão marcadas para a primeira e terceira quinta-feira 

de cada mês, pelas 14:30, sendo adiada para a quinta-feira seguinte, quando um 
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desses dias for feriado ou para a sexta-feira imediatamente a seguir se a quinta-feira 

da reunião e a seguinte for feriado. ------------------------------------------------------------------ 

---------Todas as Reuniões de Executivo são abertas ao público. ---------------------------- 

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

---------1 - O Município de Águeda em 2005 iniciou um trabalho de modernização 

administrativa, simplex autárquico e de proximidade entre ‘eleitos’ e ‘eleitores’, onde 

foram adquiridas plataformas e criados canais de comunicação – facebook, 

webservices, AguedaTV, APP Agueda Cityfy, canal youtube, plataformas de 

participação, plataformas de dados abertos, entre outros. ------------------------------------- 

---------2 - O Município de Águeda dispõe de recursos tecnológicos e recursos 

humanos capazes de efetuar a transmissão em direto por qualquer plataforma digital. 

--------3 -As reuniões decorrem na sala multiusos da Biblioteca Municipal Manuel 

Alegre, dispondo de condições físicas e logísticas para a transmissão em direto. ------ 

--------4 - As reuniões de Câmara decorrem em horário laboral, o que é um 

impedimento para a participação dos munícipes. ------------------------------------------------ 

---------5 - As reuniões de Câmara devem potenciar uma relação com a comunidade, 

permitindo envolver os munícipes nas decisões que são tomadas e que influenciam o 

seu dia a dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------6 - A transmissão e gravação das reuniões de Câmara seria, seguramente, uma 

forma eficaz de combater esta abstenção e reconciliar a população com a política, 

permitindo um trabalho de educação para a cidadania a longo prazo, dado que lhes 

possibilita compreender as questões burocráticas subjacentes aos processos de 

tomada de decisão. -------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Propõe-se que o executivo municipal aprove um aditamento ao regimento das 

reuniões do órgão Câmara Municipal de Águeda, aprovado a 2 de dezembro de 2021, 

cuja proposta se encontra em anexo à presente informação, de acordo com o disposto 

na alínea a) do artigo 39º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, com vista à 

transmissão em direto das reuniões de Câmara por Plataforma Digital e divulgação da 

ordem de trabalhos da mesma. ----------------------------------------------------------------------- 

---------À consideração do Sr. Presidente,----------------------------------------------------------- 

--------Os Vereadores do Partido Socialista,”------------------------------------------------------- 

--------A Proposta de Aditamento, anexa ao texto transcrito encontra-se arquivado na 

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

---------De seguida, usou da palavra o Sr. Vereador Luís Pinho para dizer que já foi 

Presidente de Associações de Pais de algumas escolas do Concelho de Águeda e 

sabe que as Direções das Escolas têm estado atentas e que ninguém, como esse 
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órgão, pode atalhar, logo à nascença, esse problema da falta de qualidade ou  

quantidade das refeições que são servidas aos alunos. --------------------------------------- 

--------Acrescentou este Sr. Vereador que nessa altura, na condição de Presidente da 

Associação de Pais, tinha acesso ao Refeitório e ao Bar da escola, e que sempre 

exerceu esse direito, sem nunca detetar qualquer problema com as refeições que 

eram servidas aos alunos, pelo que entende que o que a Sr.ª Vereadora Marlene Gaio 

fez é uma boa forma de se inteirar da situação. -------------------------------------------------- 

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

regozijava com a alteração da localização do Centro de Vacinação de Águeda, porque 

há já quatro meses que andam a batalhar para que fossem criadas melhores 

condições para os utentes daqueles serviços. ---------------------------------------------------- 

---------A seguir, o Sr. Vereador Luís Pinho solicitou que lhe seja entregue a seguinte 

documentação: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro sobre a empresa 

Socibeiral; –------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Organograma dos Serviços Municipais, onde conste o nome dos detentores dos 

respetivos cargos; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Plano Estratégico Local de Habitação; ------------------------------------------------------ 

--------Sobre o fato dos jornais publicarem os assuntos agendados como sendo de 

decisões tomadas pelo Executivo, antes de realizada a reunião, o Sr. Vereador disse 

que não aceita essa situação, que as propostas agendadas só passam a ser publicas 

depois de deliberadas e que o que está a acontecer não beneficia ninguém. ------------ 

--------Quanto ao apoio financeiro que foi atribuído ao Município de Águeda, no âmbito 

do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), para aplicar no Parque Empresarial do 

Casarão, o Sr. Vereador Luís Pinho disse que viu as premissas do apoio e que não 

desmerece nada, que é uma comparticipação para uma grande estrutura, para 

beneficio dos munícipes, muito importante para todo o Município, e que o que o 

desagradou foi ter tido conhecimento da aprovação da candidatura através dos órgãos 

de comunicação social, porque o Sr. Presidente não teve o cuidado  de informar os 

Vereadores da Oposição, antes de divulgar publicamente essa noticia. ------------------- 

--------Mais, reparou, disse este Sr. Vereador, que aquando da divulgação deste apoio, 

estava presente um técnico municipal a explicar o que se pretendia fazer no âmbito 

desta candidatura no Parque Empresarial do Casarão e que ele, certamente, teria 

apreciado essas informações. ------------------------------------------------------------------------- 

--------Disse, ainda, o Sr. Vereador Luís Pinho, que protesta contra esta forma de atuar 

no desempenho de funções publicas, em que se exclui alguns dos membros eleitos 
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para o Executivo, em quem os munícipes também votaram para que os 

representassem.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

decorrer o prazo para a candidatura a várias comparticipações no âmbito do Plano de 

Recuperação e Resiliência para apoio em diversas áreas, tendo referido algumas que 

entende importantes para o município, pelo que gostaria de saber se a Câmara já 

apresentou alguma candidatura aos referidos Fundos, ou se pretende apresentar e a 

quais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A seguir, o Sr. Vereador Luís Pinho quis saber o ponto da situação da estrada 

de Assequins, nomeadamente se a sua gestão pertence à Câmara ou às 

Infraestruturas de Portugal e se está previsto alguma ampliação da rede publica de 

saneamento na área do concelho, dado que ainda existem algumas zonas que ainda 

não são servidas por essa infraestrutura, acrescentando que, para esses casos, a 

Câmara deveria disponibilizar os serviços de uma cisterna para esvaziar as fossas 

sépticas existentes . ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Prosseguindo no uso da palavra, o Sr. Vereador Luís Pinho solicitou que lhe 

fosse entregue documentação sobre as despesas com o Festival da UBA, o relatório 

sobre a responsabilidade de quem decidiu a obra de Construção do Driving Range em 

zona de cheia e disse que, se orgulha, como Vereador eleito pelo Partido Socialista, 

com o regresso dos Orçamentos Participativos e que as Juntas de Freguesia se 

regozijam com isso, que é, na sua perspetiva, uma decisão para saudar, porque era 

uma ação que estava prevista no Programa Eleitoral do PS. --------------------------------- 

--------Relativamente à estrada de Assequins, o Sr. Presidente informou que, após 

várias reuniões, ficou resolvido que a Câmara vai fazer, o mais rápido possível, uma 

nova rede de águas pluviais na zona baixa daquela povoação, ficando as 

Infraestruturas de Portugal de proceder à repavimentação da estrada. Acrescentou o 

Sr. Presidente que o mesmo está acordado para se fazer na subida de Recardães. -- 

--------A seguir o Sr. Presidente deu conhecimento das obras de saneamento que se 

encontram em curso no concelho ou que se iniciarão brevemente, nomeadamente no 

Préstimo, Valongo, Barrô, Jafafe e Sernada informando, também, que se encontram 

em fase de conclusão as obras de abastecimento domiciliário de água a Agadão. ----- 

--------Continuando a prestar informações sobre o saneamento, o Sr. Presidente referiu 

a sobre-carga da ETAR de Aguada de Cima e do que está previsto para resolver essa 

situação comunicando, ainda, relativamente à questão que foi colocada pelo Sr. 

Vereador Luís Pinho, que a ADRA disponibiliza, à população que não está abrangida 

pela rede publica de saneamento, esse sistema de esvaziamento de fossas séticas 
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através de cisterna, o que levou o Sr. Vereador a solicitar que se divulgue esse 

serviço, porque muitos munícipes não sabem da suja existência. --------------------------- 

--------De seguida, interveio a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano para lembrar a 

necessidade da Câmara criar, no seu sistema informático, endereços eletrónico para 

os Vereadores sem Pelouros. ------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Antero Almeida, que voltou a usar da palavra neste ponto das 

informações, lembrou os documentos que já solicitou e ainda não lhe foram entregues, 

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

--------O relatório dos serviços prestados pela firma contratada pela Câmara, para 

prestar assessoria jurídica; ----------------------------------------------------------------------------- 

--------O projeto  de execução do Driving Range; ------------------------------------------------- 

--------O embargo administrativo da obra levada a efeito na Bicha Moura, licenciada em 

nome da firma Oasisfiogures, ldª; -------------------------------------------------------------------- 

--------O Relatório da utilização do Shuttle Elétrico; ---------------------------------------------- 

--------O Processo de adjudicação da Travessa do Posto Médico de Aguada de Cima. 

--------Prosseguindo os trabalhos, o Sr. Vereador Edson Santos disse que vai remeter 

para os respetivos serviços, para que prestem a informação solicitada, a questão 

colocado pelo Sr. Vereador Luís Pinho sobre as candidaturas a comparticipações 

disponibilizados a vários projetos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.-- 

--------O Sr. Vereador Luís Pinho referiu que a Câmara, se pretende a colaboração dos 

Vereadores da Oposição, tendo em conta corresponder aos interesse dos munícipes, 

tem que disponibilizar informação sobre os projetos que pretende desenvolver.--------- 

-------Sobre este assunto, o Sr. Vereador Edson Santos retorquiu que nunca houve a 

intenção de fechar a informação na Câmara. ----------------------------------------------------- 

-------Neste ponto da reunião foram entregues aos Srs. Vereadores o Quadro 

Financeiro da Feira das Lambarices 2021 e a Relação de Contratos celebrados pela 

Câmara com vista à Assessoria e Patrocínio Jurídico. ----------------------------------------- 

--------A Câmara tomou, também conhecimento da situação financeira da Câmara, 

reportada ao dia 30 de dezembro de 2021. -------------------------------------------------------  

---------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 presentes na reunião a que 

a mesma diz respeito, a ata da última reunião, tendo a mesma sido aprovada por 

maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Antero Almeida, que disse que é contra o 

método de elaboração das atas do Executivo, porque entende que deveriam ser feitas 

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

atas a reproduzir “ipsis verbis” tudo o que foi dito nas mesmas. ----------------------------- 
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--------De seguida, passou-se à análise e apreciação dos demais assuntos constantes 

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

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

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

--------PROPOSTA 13/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DE S. PEDRO, EM 

ÁGUEDA ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Analisado o Auto de vistoria efetuada à totalidade da obra de Requalificação do 

Largo de S. Pedro, em Águeda, e verificando-se que a mesma se encontra concluída, 

nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando deficiências, deteriorações, 

indícios de ruína ou de falta de solidez, pelas quais se deva responsabilizar o 

empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto nas alíneas 

a) e b) do n.º 5 do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos (CCP) aprovar a 

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

---------PROPOSTA 14/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - REQUALIFICAÇÃO DAS ESCADAS DO CEMITÉRIO DE 

BELAZAIMA DO CHÃO---------------------------------------------------------------------------------- 

-------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, na sequência da vistoria 

feita à empreitada de Requalificação das Escadas do Cemitério de Belazaima do 

Chão, em que se verificou que a mesma se encontra concluída, nenhuma observação 

havendo a fazer, não apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou 

falta de solidez, pelas quais se deva responsabilizar o empreiteiro, proceder à 

liberação de 60% da caução existente, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do 

n.º 5 do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos (CCP).------------------------------- 

---------PROPOSTA 15/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - REQUALIFICAÇÃO URBANA - TROCO POENTE DA 

RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS ---------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, após vistoria efetuada à totalidade da obra de Requalificação 

Urbana – Troço Poente da Rua dos Bombeiros Voluntários, e verificando-se que a 

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

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

quais se deva responsabilizar o empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

proceder à liberação de 30% da caução existente, nos termos do disposto na alínea b) 

do n.º 5 do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos. ----------------------------------- 

---------PROPOSTA 16/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA DOS EQUIPAMENTOS AFETOS A OBRA, MAS DELA 
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AUTONOMIZÁVEIS - REQUALIFICAÇÃO URBANA -TROÇO POENTE DA RUA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS. ----------------------------------------------------------------------- 

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

disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 397.º e do artigo 398.º do Código dos Contratos 

Públicos, depois de vistoriados todos os trabalhos relacionados com os equipamentos 

afetos à obra de Requalificação Urbana – Troço Poente da Rua dos Bombeiros 

Voluntários, mas dela autonomizáveis, aprovar a receção definitiva destes 

equipamentos, uma vez que se verificou que os mesmos se encontram concluídos e 

na devida ordem, nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando 

deficiências ou deteriorações, pelas quais se deva responsabilizar o empreiteiro. -------

--PROPOSTA 27/22 - EMPREITADA DE “ESTRADA DE ÁGUEDA A Á-DOS-

FERREIROS (EN333)” – APROVAÇÃO DE TODAS AS PROPOSTAS ADMITIDAS E 

SUA ORDENAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO. 

--------Seguidamente, em cumprimento do disposto no artigo 98.º do Código dos 

Contratos Públicos e para os efeitos previstos na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do 

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

nos termos da Ata  n.º 4 do respetivo Júri do Concurso, datada de 11 de janeiro 

corrente, aprovar todas as propostas admitidas e sua ordenação e adjudicar a 

empreitada de “Estrada de Águeda a Á-dos-Ferreiros (EN333)”, à empresa Vítor 

Almeida & Filhos, S.A., pelo valor de 450.315,20 € ao qual será adicionado o IVA, bem 

como aprovar a Minuta do Contrato da empreitada em causa, a qual foi presente e  se 

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

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

--------PROPOSTA 23/22 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA – JOSÉ NUNES 

COSTA (PROCESSO DE OBRAS N.º 282/75) --------------------------------------------------- 

--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 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 de 858,75m2 de um prédio inscrito na matriz predial urbana de 

Recardães sob o artigo n.º 2634-P e descrito na conservatória do registo predial sob o 

n.º 3555/20110114, com a área total de 2904,36m2, sito no lugar de Póvoa da 

Carvalha., sendo a área da parcela sobrante de 2045,61m2 .--------------------------------- 

--------O prédio é propriedade de José Nunes Costa , residente na rua do Sobreiro, n.º 

334 - Póvoa da Carvalha, em Recardães, União de Freguesias de Recardães e 

Espinhel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------PROPOSTA 25/22 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA – MANUEL 

GONÇALVES ABRANTES (PROCESSO DE OBRAS N.º 358/21) -------------------------- 

--------De seguida a Câmara deliberou, por unanimidade, 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 de 1.184,00m2  de um prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 

647 e descrito na conservatória do registo predial de Águeda sob o n.º 2198, com a 

área total de 2.242,00m2, confinante com a rua da Machuqueira, na União de 

freguesias de Águeda e Borralha., sendo a área da parcela sobrante de 1.058,00m2.- 

--------O prédio é propriedade de Manuel Gonçalves Abrantes, residente na rua da 

Machuqueira, n.º 19, União de Freguesias de Águeda e Borralha -------------------------- 

--------PROPOSTA 26/22 - COMPENSAÇÃO POR TERRENOS NÃO CEDIDOS, PARA 

EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS VERDES, DE UTILIZAÇÃO COLETIVA E O SEU 

PAGAMENTO EM NUMERÁRIO – JORGE ÉLIO CONCEIÇÃO FRAMEGAS 

(PROCESSO DE OBRAS N.º 162/20) -------------------------------------------------------------- 

---------Presente, a seguir, o processo n.º 162/20, em nome de Jorge Élio Conceição 

Framegas, que veio apresentar a reformulação de um pedido de informação prévia 

para a construção de edifícios em regime de propriedade horizontal, com impacte 

semelhante a um loteamento, destinados a habitação, num terreno sito na rua Ludgero 

Pinheiro, em Cabanões, na freguesia de Travassô e Óis da Ribeira, onde propõe, 

devido à situação urbana do terreno e sua localização, a não cedência destas áreas e 

o pagamento de uma compensação em numerário. -------------------------------------------- 

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

Vereador Antero Almeida e a abstenção da Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, face ao 

teor do parecer técnico emitido pelos Serviços da Divisão de Gestão Urbanística, o 

parecer técnico n.º CTS2022 017, e nos termos da exceção prevista no n.º 3, do artigo 

67.º do Regulamento do PDM,  aceitar a compensação por terrenos não cedidos para 

equipamentos e espaços verdes, de utilização coletiva e o seu pagamento, em 

numerário, no montante de 98 387,08€.------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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 
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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 processos, 

não indiquem os tipos e quantidades desses espaços  existentes nas imediações, 

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

--------Também o Sr. Vereador Luís Pinho se manifestou acerca desta assunto para 

dizer que na Proposta em apreço é referido que a compensação em causa é feita em 

numerário e que sabe que, desde agosto de 2017, na sequencia da publicação da Lei 

n.º 92/2017, de 22 de Agosto, é proibido pagar ou receber em numerário, em 

transações de qualquer natureza, que envolvam montantes iguais ou superiores a 

3.000,00€ (para sociedades 1000,00€), pelo que sugere que essa terminologia seja 

alterada, por exemplo, para “compensação monetária”, condição necessária para que 

possa votar a favor da proposta, que nos termos em que vem elaborada é ilegal.------- 

--------Sobre o assunto, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que saúda o investimento 

a realizar mas que é contra a política de compensação destas áreas e não concorda 

com os critérios que determinam a verba a pagar que, na sua opinião devem ser 

revistos brevemente porque encarecem brutalmente estes investimentos . -------------- 

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

---------PROPOSTA 17/22 - SOLICITA A ISENÇÃO DE TAXAS DO PAINEL DE 

PUBLICIDADE -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

disposto no n.º 1, do artigo 18º./I, do Código Regulamentar em vigor no Município de 

Águeda, isentar a Associação Águeda Action Club-Actib do pagamento das taxas 

relativas à instalação de um painel publicitário, a instalar no interior do Crossódromo 

Municipal de Águeda, pelo prazo de 12 meses, no âmbito do campeonato do mundo 

de Motocross. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 18/22 - OFERTA DE RAÇÃO À A4 ---------------------------------------- 

---------Tendo em conta o referido na Proposta que foi presente, a Câmara deliberou, 

por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Antero Almeida, nos termos e ao 

abrigo do disposto nas alíneas g) e k) do n.º 2 do artigo 23º e na alínea u), do n.º 1, do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apoiar a A4 – 

Associação dos Amigos dos Animais de Águeda através do fornecimento de 6 paletes 

de ração para cão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Antero Almeida disse que não obstante reconhecer o mérito da 

associação e o importante trabalho que tem desenvolvido, contribuindo para a 
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promoção da saúde publica e prevenção de doenças, vota contra a atribuição desta 

apoio considerando que as respetivas instalações estão ilegais. ---------------------------- 

--------Também o Sr. Vereador Luís Pinho se pronunciou acerca desta assunto para 

dizer que não obstante a associação ter a sua atividade em instalações ilegais, tem 

que se ter em conta as dificuldades que está a viver além de que os animais 

abandonados, que têm vindo a recolher, precisam de ser alimentados--------------------- 

--------PROPOSTA 19/22 - DENÚNCIA REFERENTE AO PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA E A ASSOCIAÇÃO 

MUSICAL DAS BEIRAS --------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou, nos termos do disposto no seu n.º 11.º, 

denunciar o Protocolo oportunamente celebrado com a Associação Musical das 

Beiras, que tinha por objetivo promover e divulgar a cultura em todas as suas 

vertentes, nomeadamente o apoio à criação e funcionamento de uma orquestra 

regional . ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Durante a análise deste assunto, o Sr. Vereador Luís Pinho teceu várias 

considerações sobre o assunto, relatando, nomeadamente, os contactos que realizou 

para se inteirar do processo e da conveniência ou não de se denunciar o Protocolo 

conforme proposto. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Colocado a votação, verificou-se que esta deliberação foi tomada por maioria, 

com os votos contra dos Srs. Vereadores Daniela Herculano e Luís Pinho e a 

abstenção do Sr. Vereador Antero Almeida. ------------------------------------------------------- 

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

-------- “Considerando o facto de não se apresentar uma alternativa ao protocolo que 

se pretende denunciar, cuja manutenção considero  importante para o município, uma 

vez que se trata de uma orquestra de grande qualidade, reconhecida tanto a nível 

nacional como internacional, sou da opinião que a população de Águeda vai ficar 

prejudicada, porque lhe vai ser vedada a possibilidade de usufruir de um programa 

cultural de qualidade, na medida em que se deixarão de realizar os espetáculos que 

se encontram protocolados com a Associação” . ------------------------------------------------- 

-------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano associou-se à Declaração de Voto do Sr. 

Vereador Luís Pinho e acrescentou que ao tomar-se esta deliberação deveriam ser 

tidos em conta, também, outros interesses municipais, nomeadamente o facto de  

alguns músicos que compõem a orquestra serem do Município de Águeda. ------------- 

--------A propósito das Declarações de Voto referidas, o Sr. Vereador Edson Santos 

disse que o facto de se denunciar o protocolo existente com a Associação Musical das 

Beiras não é impeditivo que se continue a contratar os espetáculos da Orquestra das 
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Beiras, como tem vindo a acontecer, porque a Câmara, além das protocoladas, têm 

vindo a contratualizar outras atuações daquela Orquestra. ----------------------------------- 

---------PROPOSTA 24/22 - REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ÁGUEDA NOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL DAS BEIRAS ------- 

---------A seguir, foi presente uma proposta no sentido de nomear a Chefe de Gabinete 

do Apoio à Presidência, Dr.ª Neuza Catarina Pereira de Campos, para assumir a 

representação da Câmara nos órgãos sociais da Associação Musical das Beiras - 

Vogal da Direção, cargo para que a Câmara Municipal de Águeda foi eleita para o 

triénio 2020 – 2022. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Sobre este assunto a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano disse que, no seu 

entender, não é competência de um Chefe de Gabinete da Presidência representar a 

Câmara, dadas as competências prevista na lei. Neste Órgão o Município de Águeda 

pode pode ser representado pelo Presidente ou pelos Vereadores e eles é que 

poderão nomear um funcionário para os substituir nas reuniões . -------------------------- 

--------Tecidas algumas considerações acerca das dúvidas suscitadas, foi deliberado, 

por unanimidade, retirar esta proposta, para agendamento em próxima reunião, depois 

de instruída com parecer jurídico emitido a propósito da questão levantada. ------------ 

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

----------PROPOSTA 21/22 - DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ALUNOS DO ENSINO 

BÁSICO E SECUNDÁRIO QUE INTEGRAM AS ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO E 

QUE FREQUENTAM O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE ÁGUEDA – ANO 

LETIVO DE 2021-2022 ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------Continuando a reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do 

disposto no n.º 2 do artigo 5.º, do “Regulamento de atribuição de apoio a alunos do 

ensino básico e secundário que integram as associações do concelho e que 

frequentam o Conservatório de Música de Águeda”, atribuir um apoio financeiro global 

no valor de 7.819,38€, relativa ao ano letivo 2021/2022, aos alunos constantes da 

listagem que integra a proposta em apreço, dela fazendo parte integrante, e se 

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

---------PROPOSTA 31/22 - CONTRATO-PROGRAMA NO ÂMBITO DA CEDÊNCIA 

DO PAVILHÃO DESPORTIVO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO 

CALDEIRA AO NÚCLEO ASSOCIATIVO DE ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR 

DE TECNOLOGIA E GESTÃO ÁGUEDA (NAE-ESTGA) -------------------------------------- 

---------De seguida a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos termos do 

referido na Proposta em apreço, aprovar o Contrato-Programa que foi presente e se 

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

com o Núcleo Associativo de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
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de Águeda (NAE-ESTGA), que visa a cedência do Pavilhão Desportivo da Escola 

Básica Fernando Caldeira àquela instituição, nos termos do disposto no artigo 9º do 

Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

41/2019 de 26 de março e 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. ----------------------------------------------------------------------- 

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

-----------PROPOSTA 22/22 - PROTOCOLO MEDICO VETERINÁRIO - COM 

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO ----------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, de acordo com o disposto no n.º 1 e alínea g) do n.º2, do artigo 23.º e 

alíneas u), ii) e jj) do n.º 1 do artigo 33.º, todas do Anexo I da Lei n.º n.º 75/2013, de 12 

de setembro, aprovar a Minuta do Protocolo que foi presente e se encontra arquivada 

na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, a celebrar entre o Município de 

Águeda e o Município de Oliveira do Bairro com vista a que este disponibilize os 

serviços do seu Médico Veterinário para assegurar o funcionamento do Gabinete 

Médico Veterinário do Município de Águeda e do Centro de Recolha Oficial de 

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

---------PISCINA MUNICIPAL -------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA A 28/22 - REDUÇÃO DA MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2022 

AOS ALUNOS DA ESCOLA DE NATAÇÃO NAS PISCINAS MUNICIPAIS --------------- 

---------Tendo em conta que, em convergência com as orientações emanadas da 

Direção Geral de Saúde, foram suspensas as atividades relativas à Escola Municipal 

de Natação durante o período de interrupção letiva escolar e na semana de 

contenção, nomeadamente entre 23 de dezembro de 2021 e 09 de janeiro de 2022, 

em contexto epidemiológico que se fez sentir no País, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, nos termos do n.º 2 do artigo 6.º/C6 do Código Regulamentar do 

Município de Águeda, aprovar a redução de 50% do valor da taxa associada à 

mensalidade de cada aluno/a, a ser aplicada no mês de janeiro de 2022. ---------------- 

---------PLANO DIRETOR MUNICIPAL ------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 29/22 - 2.ª ALTERAÇÃO À 1.ª REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL DE ÁGUEDA - DECLARAÇÃO DE NÃO CADUCIDADE DO 

PROCEDIMENTO ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Face ao referido na proposta que foi presente e aos fundamentos e factos 

invocados, de carácter excecional, imprevisíveis e não imputáveis ao município, bem 

como o manifesto interesse público na conclusão do procedimento da 2.ª Alteração à 

1.ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Águeda a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, ao abrigo dos artigos 5.º (Princípio da boa administração) e 7.º (Princípio 

da proporcionalidade) do Código do Procedimento Administrativo, o seguinte: ---------- 

--------a) Declarar a não caducidade do procedimento, sob pena de graves prejuízos 

económico-temporais para o município, alargados a todos os seus domínios de 

atuação (muito para além do ordenamento do território); -------------------------------------- 

--------b) Fixar um novo prazo de mais 183 dias úteis, contados a parir de 29 de março 

de 2022; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------c) Publicar e divulgar a presente declaração de não caducidade do 

procedimento em Diário da República, Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial e 

no site da Internet da Câmara Municipal de acordo com a minuta de declaração que foi 

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

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

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

---------Neste período da reunião interveio a Sr.ª Cláudia que principiou por solicitou 

informações sobre as obras em curso em frente ao edifício da Caixa Geral de 

Depósitos, sobre a demora na atribuição de Bolsas de Estudo e sobre os ninhos de 

abelhas asiáticas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------O Sr. Presidente prestou os acontecimentos às duvidas suscitadas. --------------- 

---------Eram dezoito horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou a reunião 

encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Maria de Lurdes 

Duarte da Fonseca, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente, de acordo 

com o disposto no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- 
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