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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 3/22 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

-------Aos três dias do mês de fevereiro 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 ----------------------------------------------------- 

-------Dando inicio a este ponto da Ordem do Dia o Sr. Presidente principiou por 

informar que as obras de restauro em curso na Igreja da Trofa são da iniciativa da 

Câmara, que foi quem elaborou o projeto, lançou o concurso e adjudicou a obra.------- 

-------Informou, também, o Sr. Presidente que o Plano Estratégico de Habitação de 

Águeda foi já submetido a parecer do IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana, que indicou algumas alterações, que estão a ser feitas, para voltar, de novo, 

àquela entidade para aprovação final, acrescentando que não mentiu quando se 

referiu a esta processo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Vereador Edson Santos, que interveio a seguir, disse que as contas com a 

Universidade de Aveiro, relativas à Requalificação de Edifícios para Residências para 

Estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, que a Câmara 

levou a efeito nos termos do Contrato de Comodato oportunamente celebrado, já 

foram saldadas em dezembro do ano findo. ------------------------------------------------------- 

--------De seguida, o Sr. Vereador Antero Almeida questionou se o projeto de 

reabilitação da piscina municipal, da autoria do arquiteto Rosmaninho, vai ser 

implementado tendo o Sr. Presidente respondido que não. ----------------------------------- 

-------Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Antero Almeida referiu-se à Pista de 

Tartan, que o Recreio Desportivo de Águeda pretende levar a efeito no Estádio 

Municipal, para dizer que entende abusivo colocar na oposição o ónus da não 

aprovação daquela obra. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------Prosseguindo a sua intervenção, o mesmo Sr. Vereador disse que a Unidade de 

Saúde de Aguada de Cima está prestes a entrar em funcionamento, mas que parece 
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que a maior parte do mobiliário que ali foi colocado não tem a dignidade que o edifício 

merece, é já usado, com mau aspeto, mais parece ser inutilizado, pelo que, na sua 

opinião, se deveria intervir junto do ACeS para que aquelas instalações fossem 

dotadas de mobiliário e equipamento condigno e com alguma qualidade, por forma a  

que tanto os utentes como quem lá vai trabalhar tenha condições e comodidade. ----- 

-------Respondendo ao Sr. Vereador Antero Almeida, o Sr. Presidente, relativamente à 

proposta da pista de tartan do Recreio Desportivo de Águeda, quanto à sua retirada da 

reunião do executivo a questão está resolvida, não falou com ninguém sobre o 

assunto, por isso o recado não se lhe aplica, acrescentando que o decisão foi tomada 

por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Quanto ao mobiliário e equipamento que anda a ser colocado na Unidade de 

Saúde de Aguada de Cima, o Sr. Presidente informou que já lhe falaram no assunto, 

que amanhã vai ao local averiguar a situação e que, sendo como dizem, vai atuar 

porque a Câmara não está disponível para que entre em funcionamento um 

equipamento daquela natureza com equipamento e mobiliário que não se adeque. --- 

--------A propósito deste assunto, o Sr. Presidente informou que a colocação de 

médicos está longe de ser resolvida a contento de todos, que se esperam tempos 

mais complicados, com médicos e outros profissionais da saúde a atingirem a idade 

da reforma, acrescentando que, na parte norte do concelho, brevemente, serão 

reformados três médicos de família. ----------------------------------------------------------------- 

--------Voltando a intervir, o Sr. Vereador Antero Almeida falou da intervenção a que foi 

submetida uma vala em Casal d’Alvaro, questionando se foi a Câmara ou a Junta que 

fez esse trabalho e alertou para o caso de um munícipe daquela povoação que se tem 

vindo a queixar de que, devido à falta de valetas, as águas pluviais encaminham-se 

para um seu terreno, situado em cota inferior à da estrada, inundando-o e arrastando 

as terras, o que tem vindo a causar-lhe prejuízos. ----------------------------------------------- 

--------Disse, ainda este Sr. Vereador que pensa que os Vereadores só vão ter 

conhecimento da Estratégia local de Habitação quando for agendada para votação, 

tendo o Sr. Presidente informado que aquele documento, depois de aprovado pelo 

IHRU, que espera venha a acontecer em meados do mês, será remetido para a 

comissão respetiva da Assembleia Municipal e depois entregue aos Srs. Vereadores, 

para se pronunciarem sobre o assunto. ------------------------------------------------------------ 

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

estando em curso os trabalhos de reabilitação da Ribeira do Ameal, Ribeira da 

Aguieira e Rio Marnel há proprietários de terrenos confrontantes que se queixam de 

que não foram avisados desses trabalhos e que foram cortadas muitas árvores que 

desapareceram do local. -------------------------------------------------------------------------------- 
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--------O Sr. Presidente informou que estão a ser limpas as servidões hídricas e que 

foram afixados editais nas Juntas de Freguesia e publicados nos jornais do concelho a 

anunciar esses trabalhos. Acrescentou o Sr. Presidente que em agosto de 2021, a 

Agência Portuguesa do Ambiente – APA, fez um apelo para que os respetivos 

proprietários procedessem a essa limpeza, nada tendo sido feito. -------------------------- 

-------Sobre este mesmo assunto o Sr. Presidente disse que, na sequência de 

candidatura que foi apresentada, espera-se fazer o mesmo trabalho nas margens do 

rio Vouga,. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Antero Almeida deu os parabéns 

por os assuntos agendadas para esta reunião terem sido disponibilizados em outro 

link, com outra senha, e agradeceu a documentação que lhe foi entregue, referindo 

que, estando em falta a referente ao alcatroamento do acesso ao Posto Médico de 

Aguada de Cima, que já, por varias vezes solicitou, vai averiguar a melhor forma de 

resolver esse assunto, recorrendo a estâncias superiores.------------------------------------ 

--------O Sr. Presidente disse que na próxima reunião, se o Sr. Vereador ainda quiser 

essa documentação, estará em condições de lha entregar, porque isso ainda não 

aconteceu por constrangimentos dos serviços, devido a existiram funcionários que se 

encontram em isolamento profilático. --------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, usou da palavra a Sr. Vereadora Daniela Herculano que principiou 

por referir a extraordinária vitória do PS nas últimas eleições legislativas, realizadas no 

dia 30 de janeiro findo, que contrariou todas as sondagens que foram feitas, pondo em 

causa a validade e rigor das mesmas. -------------------------------------------------------------- 

--------Acrescentou, esta Sr.ª Vereadora, que queria manifestar o seu apreço pela 

forma como a população exerceu o seu direito de voto e congratular-se pela eleição da 

aguedense Paula Cardoso para a Assembleia da Republica. -------------------------------- 

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

foi contactada por munícipes que foram Membros de Mesas nas Eleições para os 

Órgãos Autárquicos e que dizem que ainda não receberam a gratificação devida, 

quando sabem que outros, na mesma situação, já receberem. ------------------------------ 

--------A Sr.ª Vereadora Marlene Gaio informou que essa gratificação ainda não foi 

paga a nenhuma freguesia porque a Administração Eleitoral ainda não efetuou a 

transferência da verba destinada a esse pagamento . ------------------------------------------ 

-------Prosseguindo no uso da palavra, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano referiu-se à 

publicação do último Boletim Municipal para dizer que acha inédito o que acontece 

com o seu conteúdo, que coloca numa posição desprestigiante os elementos do 

Executivo que fazem parte da oposição e que, também, foram eleitos, pelo que, nessa 

publicação, devem ter espaço e eco das propostas que apresentam. ---------------------- 
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--------Quanto à proposta da pista de tartan para o Recreio Desportivo de Águeda, a 

Sr.ª Vereadora Daniela Herculano quis saber em que situação está o processo e disse 

que na proposta que foi presente não estava suficientemente claro que o Protocolo 

existente permitiria que essa obra fosse feita nas condições que foram indicadas. ----- 

--------Sobre a Estratégia Municipal de Habitação, esta Sr.ª Vereadora disse que 

gostaria de estudar o processo e dar a sua contribuição. -------------------------------------- 

--------Retomando o uso da palavra, o Sr. Presidente parabenizou o Partido Socialista 

e o Sr. Primeiro Ministro pela vitória surpreendente nas eleições legislativas de 30 de 

janeiro findo, desejando todo o sucesso ao novo governo porque entende que o 

sucesso do governo é o sucesso da população. ------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente deu, também, os parabéns ao PSD por ter eleito um Deputado 

de Águeda que vai, certamente, representar bem a região, lamentando que, também o 

PS, não tenha eleito um Deputado de Águeda, porque, assim, teríamos dois eleitos a 

representar o concelho. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------A seguir, o Sr. Presidente informou que deu entrada na Câmara Municipal de 

Águeda para parecer, um projeto de instalação de um Parque Solar numa área que 

envolve três concelhos, constituída, sobretudo por eucaliptos, e que se espera venha a 

ser algo de positivo para a zona serrana do município, pela compensação financeira 

para as respetivas Juntas/Uniões de Freguesias e por funcionar como uma zona de 

contenção em caso de fogos florestais, porque interrompe uma macha continua de 

eucaliptos, estando o assunto pendente do Relatório de Impacto Ambiental que se 

encontra em elaboração. ------------------------------------------------------------------------------- 

--------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano entende que o projeto é interessante para a 

população e solicita que se agilize o processo. --------------------------------------------------- 

--------Relativamente à estratégia municipal de habitação, o Sr. Presidente acrescentou 

que, até meados do corrente mês, se espera que a empresa responsável pela sua 

elaboração entregue o projeto já com as alterações indicadas pelo IHRU. --------------- 

--------Também o Sr. Vereador Edson Santos se referiu à estratégia municipal de 

habitação para dizer que o projeto foi já amplamente divulgado, que houve um período 

para recolha de contributos, que em todas as Juntas/Uniões de freguesia esteve 

patente para conhecimento e apresentação de propostas, estando o mesmo em fase 

de acertos para ser submetido a aprovação . ----------------------------------------------------- 

---------Acrescentou este Sr. Vereador que o documento em causa é um instrumento 

de trabalho, o mais aberto possível, para permitir acolher a maior parte de situações, e 

que quando estiver aprovado pelo Executivo será tornado publico. ------------------------- 

---------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano disse que, na sua opinião, os Vereadores 

da Oposição só vão ter conhecimento do documento em questão quando ela for 
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agendado para aprovação do Executivo, não lhe dando tempo de o analisar 

convenientemente. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Edson Santos assegurou que o processo vai ser entregue a 

todos os membros do executivo com o tempo necessário para a sua análise e 

apresentação de propostas de melhoria. ----------------------------------------------------------- 

-------De seguida, interveio o Sr. Vereador Luís Pinho para dizer que o Sr. Presidente, 

já em 2020, disse que já existia um levantamento das necessidades habitacionais no 

concelho e que aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano me Orçamento 

para o ano de 2022, voltou a falar nos mesmos termos pelo que, passado este tempo 

sem que tenha apresentado qualquer documento sobre o assunto deduziu, que não 

exista essa documentação. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------Acrescentou este Sr. Vereador que só hoje ficou a saber que, efetivamente, 

existe um projeto de estratégia habitacional para o concelho, que já foi submetido a 

parecer do  IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana – estando agora 

em fase de ser  ultimado com as recomendações daquela instituição, pelo que espera 

que quando estiver concluído seja entregue aos Vereadores. ------------------------------- 

-------Continuando no uso da palavra o Sr. Vereador Luís Pinho abordou outros 

assuntos, nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------------- 

- Como se pretende aplicar, no presente ano, o saldo financeiro da edição de 2021 da 

Feira das Lambarices; ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Que se utilize a máquina de rastos, oportunamente adquirida pela Câmara, para a 

realização de trabalhos que melhorem as condições de prevenção e combate a 

incêndios florestais, através da abertura de novos estradões e preservação dos 

existentes; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que se prepare, com empenho e atempadamente, as condições para assegurar 

reservas de água, através do planeamento e contenção de regas de jardins e outros 

espaços ajardinados; ------------------------------------------------------------------------------------ 

- A necessidade das Juntas/Uniões de freguesia darem mais atenção aos fontanário 

públicos, com análises regulares da água e afixação do seu resultado junto às 

mesmas, para bem da saúde publica; -------------------------------------------------------------- 

- A falta de instalações sanitárias nos parques de merendas para uso da população 

que os frequentam; --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente que interveio a seguir, referiu que em Portugal estamos em 

situação de seca severa, que devemos estar preparados, porque o risco de incêndios 

florestais está a acontecer. ----------------------------------------------------------------------------- 

--------Informou, ainda, o Sr. Presidente que as duas equipas de sapadores existentes 

no Concelho andam a construir e limpar aceiros e caminhos florestais e a fazer faixas 
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de contenção de incêndios além de que os tanque de armazenamento de Água estão 

cheios e em perfeitas condições operacionais. --------------------------------------------------- 

-------Quanto à contenção de regas de jardins e espaços verdes para poupar água, o 

Sr. Presidente informou que a água usada para esse fim não é proveniente da rede 

publica e que, não obstante o que era afirmado na altura da sua construção, o Sistema 

Regional do Carvoeiro e uma grande mais valia, porque garante água em quantidade 

e qualidade suficiente para abastecer toda a população servida por este sistema. ----- 

--------A seguir, interveio a Sr.ª Vereadora Marlene Gaio para informar que, na intenção 

de estreitar as relações de proximidade que tem vindo a implementar, vai continuar a 

visitar as escolas e as IPSS do Concelho para se aferir das condições de 

funcionamento e para recolher opiniões sobre dificuldades eventualmente existentes. 

-------Neste ponto da Ordem do Dia foi entregue aos Srs. Vereadores a seguinte 

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

-------Processo administrativo do embargo da obra em nome de OASISFIGURES, Ldª 

-------Relatório das despesas da Associação de Trabalhadores do Município de 

Águeda; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------Relatório final do evento Feira das Lambarices; ------------------------------------------- 

-------Informação sobre Utilização do Shuttle Elétrico – Águeda Smart CitY Lab; -------- 

-------Análise às obras de arte de Engenharia Civil do Concelho de Águeda – Fase 1 - 

-------Estrutura dos Serviços Municipais; ------------------------------------------------------------ 

-------Decisão do tribunal sobre a empresa Socibeiral; ------------------------------------------ 

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

--------PROPOSTA 32/22 - EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS PARA 

O CONTROLO DE CHEIAS - 2.ª FASE - RESPOSTA A PEDIDOS DE 

ESCLARECIMENTO E ACEITAÇÃO DE LISTA DE ERROS E OMISSÕES, NOS 

TERMOS DO DISPOSTO NAS ALÍNEAS A) E B) DO N.º 5 DO ARTIGO 50.º DO 

CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, RESPETIVAMENTE - RATIFICAÇÃO DO 

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE, DATADO 24/01/2022. ---------------------------------- 

-------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por maioria, com a 

abstenção do Sr. Vereador Antero Almeida, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 

164.º do Código do Procedimento Administrativo, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente, datado de 24 de janeiro de 2022, através do qual aceitou, dadas as 

circunstâncias excecionais e urgentes, a resposta de não aceitação aos erros e 

omissões e aprovou a publicação do novo articulado do mapa de quantidades, sem 

alteração do preço base, da empreitada de Execução de Intervenções Estruturais para 

o Controlo de Cheias em Águeda – 2ª Fase, de acordo com o exposto na ata n.º 01 do 
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respetivo Júri, a qual foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática 

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

--------PROPOSTA 33/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PISCINAS DO COMPLEXO 

DE PISCINAS DE ÁGUEDA --------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, tendo-se constatado que, depois de vistoriado a totalidade da 

obra de Impermeabilização das Piscinas do Complexo de Piscinas de Águeda, 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, nos termos da alínea a) do n.º 5 do artigo 295.º do Código dos Contratos 

Públicos, proceder à liberação de 30% da caução existente. --------------------------------- 

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

-------PROPOSTA 34/22 - TABELA DE PREÇOS DA INCUBADORA DE EMPRESAS 

DE ÁGUEDA – 2022 ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos e para os 

efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º/D4 do Código Regulamentar do Município de 

Águeda, aprovar a tabela de preços da Incubadora de Empresas de Águeda para o 

ano de 2022, a qual foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática 

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

-------PROPOSTA 41/22 - TABELA DE PREÇOS DO ALL – 2022 -------------------------- 

-------Seguidamente, tendo em vista o disposto no n.º 6 do artigo 6.º/D6 e da alínea a) 

do artigo 7.º/D6 do Código Regulamentar do Município de Águeda, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, manter a tabela de preços do Águeda Living Lab (ALL), 

uma vez que a mesma continua a manter-se adequada à realidade atual, quer em 

termos empresariais, quer em termos da comunidade que utiliza este espaço. --------- 

--------PROPOSTA 42/22 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DAS 

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

--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra 

do Sr. Vereador Antero Almeida e com as abstenções dos Srs. Vereadores Daniela 

Herculano e Luís Pinho, nos termos do disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, aprovar o protocolo a celebrar 

com a Improvise & Organize – Associação Cultural, que estabelece os princípios e 

condições de cooperação no âmbito das residências artísticas - programa AGITlab, 

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

desta reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------Durante a análise deste assunto o Sr. Vereador Edson Santos fez uma resenha 

dos trabalhos que são desenvolvidos no âmbito deste programa e dos objetivos que se 

pretende alcançar com as residências artísticas. ------------------------------------------------ 

--------O Sr. Vereador Antero Almeida disse que votava contra a celebração do 

protocolo em apreço, por lhe parecer que o mesmo não trás qualquer mais valia para 

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

--------Os Srs. Vereadores Daniela Herculano e Luís Pinho disseram que a sua 

abstenção não significa que tenham qualquer coisa contra o apoio votado nesta 

reunião do Executivo, que se prende, única e exclusivamente, com o facto dos 

Vereadores não terem, à data de hoje, conhecimento dos relatórios  das atividades 

desenvolvidas em anos transatos por esta Associação ou conhecimento de qualquer 

avaliação sobre esses relatórios. --------------------------------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 35/22 - ISENÇÃO DA TAXA DE ACESSO ÀS PISCINAS 

MUNICIPAIS AOS UTENTES DA CASA DO REDOLHO -------------------------------------- 

--------Seguidamente, considerando o disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara deliberou por unanimidade, isentar sete 

utentes da Casa do Redolho do pagamento das taxa de utilização nas Piscinas 

Municipais, nos precisos termos da proposta que foi presente e se encontra arquivada 

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

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

---------PROPOSTA 36/22 - ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO DE  

COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO MUSEU 

ETNOGRÁFICO DA REGIÃO DO VOUGA”- ANO 2022 --------------------------------------- 

--------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo 

com o disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, atribuir um apoio financeiro no valor de 3.500,00€ ao Grupo Folclórico da 

Região do Vouga, para promoção e dinamização do Museu Etnográfico da Região do 

Vouga, nos precisos termos do Protocolo que foi presente e aprovado e se encontra 

arquivado na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião e que define as 

condições de colaboração entre as partes, no âmbito da “Cooperação no Âmbito da 

Promoção e Dinamização do Museu Etnográfico da Região do Vouga - Ano 2022”.---- 

--------PROPOSTA 39/22 - REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra 

da Sr.ª Vereadora Daniela Herculano e a Abstenção do Sr. Vereador Luís Pinho, 

nomear a Chefe de Gabinete do Apoio à Presidência, Dr.ª Neuza Catarina Pereira de 
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Campos, para representar a Câmara na Direção da Associação Musical das Beiras. ---

-----A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano justificou o seu sentido de voto por entender 

que, nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 43.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, representar a Câmara não é função de Membros de Gabinetes de 

Apoio Pessoal. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PATRIMÓNIO ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 37/22 - APROVAÇÃO DAS DOAÇÕES EFETUADAS POR 

MUNÍCIPES E ENTIDADES DIVERSAS, À BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL 

ALEGRE ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

aceitar as doações, feitas nos meses de novembro e dezembro, à Biblioteca Municipal 

Manuel Alegre, das obras literárias referidas na relação anexa à presente proposta 

dela fazendo parte integrante, a qual se encontra arquivada na Aplicação Informática 

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

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

---------PROPOSTA 40/22 - ADITAMENTO AO REGIMENTO DAS REUNIÕES DO 

ÓRGÃO CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA PARA A TRANSMISSÃO EM DIRETO 

DAS REUNIÕES DE CÂMARA ----------------------------------------------------------------------- 

---------Presente, a seguir, uma proposta apresentada pelos Vereadores eleitos pelo 

Partido Socialista, com vista à aprovação de um 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. ---------------------------------------------------- 

--------A propósito deste assunto, tanto a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano como o Sr. 

Vereador Luís Pinho questionaram o impedimento de usarem, para apresentarem a 

proposta em causa, o impresso em que habitual são apresentadas as propostas para 

análise do Executivo, por se tratar de um impresso de uso interno, informando que 

pretendiam que a mesma tivesse uma tramitação igual às apresentadas pelos serviços 

municipais e pelos membros do Executivo a tempo inteiro, e que fosse submetida, 

como as demais, a parecer dos Serviços Jurídicos, porque não são externos aos 

serviços, também foram eleitos e fazem parte do Executivo.---------------------------------- 

--------De seguida, estes mesmos Srs, Vereadores passaram a expor a sua proposta 

tendo o Sr. Vereador Luís Pinho dito que, tratando-se de uma Câmara tão 

vanguardista em algumas matérias, não entende a renitência em se optar por 

transmitir as reuniões do Executivo em direto, porque considera que seria da maior 

utilidade para os munícipes, uma vez que é realizada em horário laborar, impedindo 
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muitos munícipes de assistir mas que, sendo gravada, podia ser vista mais tarde por 

todos que entendessem. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------O sr. Vereador Antero Almeida também se referiu à proposta apresentada 

realçando o seu mérito e o apoio à mesma até porque, conforme disse, já em 2019 

apresentou uma idêntica. ------------------------------------------------------------------------------- 

--------Sobre este assunto da transmissão das reuniões em direto, para mais tarde os  

munícipes poderem ver, a Sr.ª Vereadora Merlene Gaio disse que o que se pretende 

não é tanto que os munícipes assistem às reuniões, é que participem, que coloquem 

as suas questões e que interajam com o executivo em prol da resolução dos seus 

problemas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Também o Sr. Presidente se pronunciou sobre este assunto para reforçar o 

empenho em que os munícipes participem nas reuniões do Executivo e que, nesse 

sentido, se está a estudar a forma de se realizarem nas Juntas/Uniões de freguesias, 

reuniões do Executivo para as quais serão agendados assuntos que interessem, mais 

especificamente, os habitantes dessas localidades, onde poderão participar e dar o 

seu parecer sobre esses assuntos e até apresentar outros que sejam do interesse do 

comunidade local. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Posta a votação constatou-se que a proposta em apreço foi rejeitada por 

maioria, tendo obtido 3 votos a favor, dos Srs. Vereadores Daniela Herculano, Luís 

Pinho e Antero Almeida e 4 contra, do Sr. Presidente e dos Srs. Vereadores Edson 

Santos, Marlene Gaio e Vasco Oliveira.------------------------------------------------------------- 

--------MERCADO MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 43/22 - EXTINÇÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE LUGAR NO 

MERCADO MUNICIPAL -------------------------------------------------------------------------------- 

---------Tendo em contas as explicações prestadas pelo Sr. Presidente, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, retirar este assunto, para agendamento em próxima 

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

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

--------PROPOSTA 38/22 - NÃO DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE – SÉRGIO 

ALMEIDA ABRANTES – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E HOTELEIROS, LDA. 

(PROCESSO DE OBRAS 319/82) ------------------------------------------------------------------- 

--------Em conformidade com a proposta que foi presente e face à argumentação 

apresentada pelo requerente, a Câmara deliberou, por unanimidade, não declarar a 

caducidade do Processo de Obras n.º 319/82, em nome de Sérgio Almeida Abrantes - 

Investimentos Imobiliários e Hoteleiros, Lda., na condição de ser apresentado um 

pedido de prorrogação do alvará n.º 56/14, nos termos do previsto no n.º 5 do artigo 

58.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), aprovado pelo 
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Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 136/2014, de 9 de setembro, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de ser 

declarada a caducidade do alvará.-------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 44/22 - DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE – 

SANDRA MARIA TAVARES ALMEIDA (PROCESSO DE OBRAS N.º 305/01) ---------- 

--------Presente, a seguir o processo de obras n.º 305/01, em nome de Sandra Maria 

Tavares Almeida, residente na rua da Junta, n.º 218, na Póvoa da Igreja, da União de 

Freguesias de Recardães e Espinhel, que apresentou um projeto para ampliação de 

um edifício, a fim de criar duas unidades suscetíveis de utilização independente, 

nomeadamente, uma para habitação e uma para serviços, no prédio sito na rua da 

Junta, n.º 218, Póvoa da Igreja, na referida União de Freguesias, tendo sido aprovado 

o projeto de arquitetura, por despacho proferido em 2020.07.21, e comunicado à 

requerente através da notificação n.º 1582/20, de 22 de julho. ------------------------------- 

---------Analisado o processo e de acordo com a informação prestada pelo Serviço de 

Fiscalização n.º VM532- 21, que foi presente, verifica-se que até à presente data a 

requerente não apresentou os projetos de especialidades, pelo que, de acordo com o 

disposto no n.º 6 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado 

e republicado pelo Decreto-lei n.º 136/14, de 9 de setembro (RJUE – Regime Jurídico 

de Urbanização e Edificação), a falta de apresentação dos projetos de especialidades 

no prazo de seis meses implica a suspensão do processo de licenciamento pelo 

período máximo de seis meses, findo o qual é declarada a caducidade após audiência 

prévia do interessado. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------Nestes termos, tendo decorrido os prazos previstos nos números 4, 5 e 6 do 

artigo 20.º do RJUE, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de 

aprovar a caducidade do ato que aprovou o projeto de arquitetura, referente ao 

processo em epígrafe, de acordo com o previsto no n.º 5 do artigo 71.º do Regime 

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

--------PROPOSTA 45/22 - DISPENSA DO CUMPRIMENTO DA DOTAÇÃO DE 

ESTACIONAMENTO PÚBLICO, PARA LIGEIROS, E A ACEITAÇÃO DO 

PAGAMENTO DA RESPETIVA COMPENSAÇÃO EM NUMERÁRIO – ANTÓNIO 

PEREIRA ALMEIDA (PROCESSO DE OBRAS N.º 364/20). ---------------------------------- 

--------Foi, também, presente o processo Processo de obras n.º  364/20), em nome de 

António Pereira Almeida residente na rua do Forno de Cal, n.º 53, em Belazaima do 

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

Agadão, vem apresentar o projeto de licenciamento para a reconstrução, alteração e 

ampliação para habitação coletiva e garagens em regime de propriedade horizontal, 
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com demolição total do existente, em prédio que possui sito na Rua Dr. António Breda, 

no lugar de Sardão, União de Freguesias de Águeda e Borralha. --------------------------- 

---------Analisado o processo, constatou-se que, em matéria de estacionamentos, não é 

cumprido o disposto no artigo 66.º do Regulamento do PDM em vigor, uma vez que 

não é criado nenhum dos dois lugares de estacionamento publico previstos, sobre os 

quais vem solicitar a aplicação do regime excecional de compensação previsto pelos 

n.º3 e 4 do artigo 66.º do Regulamento do PDM e nas condições do artigo 17.º/A1 do 

Código Regulamentar do Município de Águeda em vigor. ------------------------------------- 

---------Assim, face ao teor do parecer técnico emitido, e tendo em conta o solicitado 

pelo requerente, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da Srª. Vereadora 

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

Almeida, aprovar a dispensa do cumprimento da dotação de 2 (dois) lugares de 

estacionamento público, para ligeiros, e a aceitação do pagamento da respetiva 

compensação em numerário, no montante de 4.395,48€. ------------------------------------- 

-------Os Srs. Vereadores referidos são do parecer  que os estacionamentos em causa 

são necessários, não aceitando a sua dispensa.------------------------------------------------- 

-------Sobre este assunto foi apresentada, pelo Sr. Vereador Luís Pinho, a seguinte 

Declaração de Voto: ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Encontrando-se a proposta 45/22 elaborada no sentido de ser aprovada 

mediante o pagamento de uma compensação em numerário no montante de 

4.395,48€, valor acima do limite legalmente admissível para pagamentos em 

numerário nos termos do disposto no artigo 63.º - E da Lei Geral Tributária, por 

alteração introduzida pela lei n.º 92/2017 de 22/08 que refere que ao pagamentos em 

numerário estão proibidos acima de determinados montantes, no caso 3000,00€ ou se 

entidade pagadora ser obrigada a possuir contabilidade organizada aquele limite baixa 

para 1000,00€, pelo que vem a enferma de ilegalidade por contrária a lei da República. 

Já em reunião do executivo do passado dia 2022-01-20 a proposta 26/22 foi aprovada 

após alteração daquela expressão para compensação monetária. Sofrendo esta 

proposta do mesmo vicio e não sendo alterada, entendo que o regimento nem a 

deliberação do executivo se pode sobrepor à lei pelo que o meu voto é contra.” ------- 

--------PROPOSTA 49/22 - REVOGAÇÃO DO ATO DE APROVAÇÃO DO 

LOTEAMENTO, SEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO, TITULADO PELO ALVARÁ N.º 

6/81 (PROCESSO DE OBRAS N.º 3/81) ----------------------------------------------------------- 

--------Considerando as duvidas suscitadas durante a análise do processo em causa, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, retirar esta proposta e agendá-la para próxima 

reunião, depois de esclarecidas as  questões levantadas. ------------------------------------- 

--------PESSOAL ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--------PROPOSTA 46/22 - PARA RECRUTAMENTO DE UM TÉCNICO SUPERIOR 

NA ÁREA DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, POR 

RECURSO À MOBILIDADE INTERNA ------------------------------------------------------------- 

--------Analisado todo o processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo 

com o disposto no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de Setembro, 

na sua atual redação, aprovar a abertura de procedimento Concursal de Mobilidade 

Interna para Recrutamento de 1 (um) Técnico Superior de Planeamento, previsto e 

não ocupado do Mapa de Pessoal para 2022. ---------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 47/22 - DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE 

MOBILIDADE INTERNA PARA RECRUTAMENTO DE 1 TÉCNICO DE GESTÃO 

URBANÍSTICA PREVISTO E NÃO OCUPADO DO MAPA DE PESSOAL PARA 2022 -

-------Seguidamente, a Câmara analisou a Proposta que foi presente e deliberou, por 

unanimidade, proceder à abertura de Procedimento Concursal de Mobilidade 

Interna para Recrutamento de 1 (um) Técnico de Gestão Urbanística, previsto e 

não ocupado do Mapa de Pessoal para 2022. ----------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 48/22 - DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 

COMUM PARA RECRUTAMENTO DE 2 (DOIS) ASSISTENTES TÉCNICOS – APOIO 

ADMINISTRATIVO E SECRETARIADO – AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, 

PREVISTOS E NÃO OCUPADOS DO MAPA DE PESSOAL PARA 2022 ---------------- 

---------Presente, a seguir, uma proposta de Abertura de Procedimento Concursal 

Comum para Recrutamento de 2 Assistentes Técnicos – Apoio Administrativo e 

Secretariado – Agrupamentos de Escolas, previstos e não ocupados do Mapa de 

Pessoal para 2022. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, depois de ouvidas 

as explicações dadas pelo Sr. Presidente, retirar este assunto. ----------------------------- 

---------Eram dezoito horas e quarenta 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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