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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 2/21 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2021 

 

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

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

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

SANTOS, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE, PAULO ALEXANDRE GUERRA AZEVEDO SEARA, ANTÓNIO MANUEL 

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

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

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

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

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

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

------- Neste ponto da Ordem do Dia principiou por usar da palavra o Sr. Vereador 

António Duarte para dizer que, na sua opinião, a ornamentação de Natal colocada nas 

ruas da cidade, associada à irresponsabilidade individual das pessoas que visitaram 

Águeda neste período e à falta de medidas, que o governo devia ter tomado, levou a 

que o dinheiro, gasto pela Câmara nesses enfeites, apenas servisse para promover o 

ajuntamento de pessoas. ------------------------------------------------------------------------------- 

---------A seguir, o Sr. Vereador António Duarte disse que, na última reunião, o Sr. 

Presidente informou que os contactos para a colocação dos enfeites de Natal e 

disponibilização do Pai Natal mais pequeno do mundo, foram feitos com a 

antecedência de seis meses, pelo que questionou se a Câmara, faltando seis meses 

para a data  em que habitualmente se realiza o ÁgitÁgueda, já celebrou alguns 

contratos para a realização desse evento, sob pena de, na altura, não se poder fazer 

nada, alertando para que todas as cautelas são poucas quando se trata de gastar o 

dinheiro do povo, que não deve ser desbaratado. ----------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente informou que alguns dos contratos que foram celebrados para 

a edição de 2020 o AgitÁgueda, que não se realizou, foram transferidos para o 

corrente ano na esperança de que este ano corra melhor e seja possível realizar este 

evento nos moldes habituais. -------------------------------------------------------------------------- 

--------Disse, também, o Sr. Presidente que estamos a viver o pico da terceira vaga da 

pandemia, que a situação é grave e que a Câmara está a acompanhar a campanha de 

vacinação que está a decorrer para utentes e trabalhadores dos Lares de Terceira 
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Idade do Concelho, nos termos do Programa Nacional de Vacinação, encontrando-se 

já  vacinados todos os profissionais de saúde do concelho. ----------------------------------- 

-------Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador António Duarte disse que sempre  

alertou para o perigo de se enfeitarem as ruas da cidade, na época natalícia, por 

entender que isso poderia potenciar ajuntamentos, assim como elogiou o 

cancelamento do AgitÁgueda para prevenir essa mesma situação. ------------------------- 

---------O Sr. Presidente retorquiu que, não obstante as ruas da cidade terem sido 

enfeitadas na época natalícia, não lhe parece que isso tenha contribuído para o 

aumento dos contágios por COVID-19, porque Águeda tem a mesma taxa de 

incidência que têm os Concelhos limítrofes que não colocaram esses enfeites. --------- 

---------O Sr. Vereador Paulo Seara, que interveio a seguir, disse que foi contra a 

realização do AgitÁgueda e a colocação do Pai Natal ou o enfeite das ruas da cidade e 

entende que os casos de infeção por COVID-19 que existem no concelho são 

resultado disso. Na sua opinião, disse este Sr. Vereador, o aumento do número de 

infeções deve-se aos ajuntamentos públicos que se verificaram, porque as pessoas 

convergiram para Águeda para apreciar os enfeites das ruas; Entende que houve 

negligencia e falta de responsabilidade individual de quem se deslocou para visitar a 

cidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Na opinião deste Sr. Vereador, a culpa de tantas infeções, não foi do Natal de 

Águeda foi do Natal de todos os Concelhos. ------------------------------------------------------ 

---------A seguir, o Sr. Vereador Paulo Seara, disse que, mesmo sabendo que não se 

trata de uma competência da Câmara, atenta a grave situação epidemiológica que se 

vive no concelho, queria propor que a Câmara adquirisse teste rápidos para serem 

feitos aos professores e funcionários das Escolas, aos trabalhadores da Câmara, das 

Juntas de Freguesia, dos Bombeiros e outros, com vista a controlar as cadeias de 

transmissão das infeções por COVID -19 . --------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente disse que, efetivamente, é grave o que está a acontecer em 

termos de infeções por COVID -19 mas que também o preocupa muito o drama de  

muitas outras doenças que deixaram de ser tratadas e que, em sua opinião, vai ter um 

elevado custo social a médio prazo. ----------------------------------------------------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Presidente que sempre esteve atento e sempre pugnou para 

que fossem cumpridas as diretivas da Direção Geral de Saúde e que nunca viu ser 

defendido esse tipo de testagem, que cientificamente não está provado que isso  

minimize o risco de contágio além de que, sempre que foi preciso e onde foi preciso, 

os testes sempre foram disponibilizados. ----------------------------------------------------------- 

---------Voltando a entrevir, o Sr. Vereador António Duarte disse que estando Águeda a 

viver uma situação de emergência como nunca viveu, é importante congregar todas as 
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forças pelo que questiona porque não se promove uma reunião com o Conselho 

Municipal de Proteção Civil para que aquele entidade possa, também, dar o seu 

contributo no combate à Pandemia que nos assola. -------------------------------------------- 

--------O Sr Presidente informou que em finais de dezembro se realizou uma reunião 

com aquele Conselho Municipal que, em conjunto com outras instituições, tem 

acompanhado a situação pandémica no Concelho. --------------------------------------------- 

--------A seguir, voltou a intervir o Sr. Vereador Paulo Seara para dizer que lastima que 

o Sr. Presidente lhe tenha respondido, na ultima reunião, que desconhecia as 

deficientes condições em que estava a funcionar a escola das Chãs quando, há mês e 

meio, já tinha recebido um e-mail a denunciar os problemas existentes. Acrescentou o 

mesmo Sr. Vereador que este Executivo é incompetente, negligente e amador, o que 

lamenta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Antero Almeida, que interveio a seguir, solicitou que lhe fossem 

disponibilizadas informações que já havia solicitado e não lhe foram entregue, 

nomeadamente, o relatório de quem foi convidado e de quem declinou o convite para 

acompanhar a comitiva municipal que se deslocou a Madalena, na Ilha do Pico; a 

informação sobre as horas de trabalho da ceifeira de jacintos e das entidades a quem 

foi emprestada e em que períodos; o número de cabazes de natal que foram 

adquiridos e a quem foram oferecidos e custos dos mesmos, assim como dos postais 

e do boletim municipal que a Câmara editou. ----------------------------------------------------- 

--------A seguir o Sr. Vereador Antero Almeida disse que a Câmara já aprovou as 

Contas Finais de várias empreitadas, nomeadamente da rua Engenheiro José  Bastos 

Xavier pelo que gostaria de saber, nessa sequência, se as respetivas obras já foram 

recebidas definitivamente, porque tem verificados que continuam a ser feitas  

reparações na obra, nomeadamente junto às tampas de saneamento, aproveitando 

para questionar se isso está a ser feito por iniciativa da empresa ou se foi na 

sequencia de algum acidente provocado por deficiência da obra. --------------------------- 

---------Relativamente a esta questão, o Sr. Presidente informou que essas obras foram 

recebidas provisoriamente e que, nos termos da lei vigente, só passados 5 anos a 

partir dessa data, elas serão recebidas definitivamente, depois de feita a respetiva 

vistoria para confirmar o bom estado da obra e se, nessa, altura, for entendido que não 

está em conformidade, o respetiva empresa é obrigada,  a expensas suas, a corrigir as 

anomalias eventualmente verificadas, quando as mesmas resultem de má qualidade  

dos trabalhos realizados. ------------------------------------------------------------------------------- 

---------Acrescentou o Sr. Presidente que todas as obras foram feitas de acordo com o 

Projeto e Caderno de Encargos respetivos e com o devido acompanhamento do Fiscal 

da Obra que, ao verificar algumas irregularidades, notificou a empresa empreiteira 
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para as corrigir, tento esta assumido essas situações identificadas prontificado-se a 

corrigi-las, conforme tem vindo a fazer. ------------------------------------------------------------- 

--------Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Antero Almeida referiu a situação 

de uma família de Macinhata do Vouga que, segundo foi informado, carece de apoio 

social, nomeadamente no que se refere às condições de habitabilidade, devendo, na 

sua opinião, ser encaminhado o assunto para os respetivos serviços com vista a que o 

caso seja acompanhado e resolvido. ---------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente informou que o caso exposto é já do conhecimento dos 

serviços municipais, que já o estão a acompanhar e a tentar resolver. O Sr. Presidente 

aproveitou a ocasião para expor a situação daquele agregado familiar e das 

dificuldades que tem enfrentado. --------------------------------------------------------------------- 

--------Voltando a intervir, o Sr. Vereador Antero Almeida chamou a atenção para o 

caso de alunos de aldeias serranas, que devido aos horários dos transportes 

escolares são obrigados a sair de casa às sete horas quando só têm aulas às nove 

horas, o que leva a que tenham que esperar muito tempo pelo inicio das aulas, 

referindo-se nomeadamente a um aluno de Alcafaz que, já por várias vezes, contactou 

os serviços municipais para expor esta situação, com que tem que lidar todos os dias 

e que o tem vindo a penalizar muito. ---------------------------------------------------------------- 

-------Tanto o Sr. Presidente como a Sr.ª Vereadora Elsa Corga deram conta dos 

contactos que estão a ser desenvolvidos para resolver a situação desses alunos, tanto 

pela Câmara como pela respetiva Junta de Freguesia. ----------------------------------------- 

-------Neste ponto das informações o Sr. Vereador Antero Almeida comentou que o 

número de casos de COVID-19 é muito elevado e que, na sua opinião, tal se deve ao 

laxismo, quer das pessoas quer das autoridades, e que entende que a Câmara deve 

ajudar, tanto o comércio como as famílias atingidas por este problema, uma vez que, 

em muito casos, ficaram sem qualquer rendimento, assim como deve apoiar o Centro 

de Saúde com a realização dos contactos com vista à identificação das cadeias de 

transmissão dos contágios, por forma a poder diminui-los. -----------------------------------  

--------O Sr. Vereador Edson Santos, que interveio a seguir, disse que para permitir 

que as pessoas pudessem visitar Águeda sem provocar ajuntamentos, se colocou os 

enfeites de Natal dois meses antes e não se realizaram quaisquer eventos de rua, pelo 

que considera que não se pode atribuir o aumento de infeções a essa iniciativa. 

Acrescentou, ainda, o Sr. Vereador Edson Santos, que se todas as pessoas fossem 

responsáveis e cumprissem as diretivas da Direção Geral de Saúde, não haveriam 

tantos contágios. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Acrescentou, o mesmo Sr. Vereador que não é incompetente, negligente e 

amador, conforme disse o Sr. Vereador Paulo Seara, não podendo dizer o mesmo do 
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governo, que pertence à mesma força política que o Sr. Vereador, pela forma como 

está a gerir a questão da Pandemia do COVID-19. --------------------------------------------- 

--------De seguida, o Sr. Vereador Edson Santos explicou que alguns espetáculos, 

assim como a exposição do Pai Natal mais pequeno do mundo, que foram 

contratualizados para o ano passado, foram transferidos para o presente ano, por 

existir no respetivo contrato uma cláusula que permitia que isso aconteça, no caso do 

evento não se realizar por culpa que não seja assacada à Câmara, que foi o que 

aconteceu no caso em questão. ---------------------------------------------------------------------- 

--------Sobre a questão do evento AgitÁgueda no corrente ano, o Sr. Vereador António 

Duarte disse que, no seu entender, neste momento, dada a situação que vivemos, não 

se pode tomar qualquer decisão sobre a sua realização. -------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Antero Almeida é da opinião de que o AgitÁgueda, pela mesma 

razão, não se deverá realizar este ano.------------------------------------------------------------- 

--------Sobre este mesmo assunto, o Sr. Vereador António Duarte disse que não se foi 

chamar ninguém a casa para vir ver os enfeites de Natal, que as pessoas vieram 

porque quiseram, que houve uma irresponsabilidade individual de quem não cumpriu 

as regras da Direção Geral de Saúde e uma irresponsabilidade dos municípios que 

criaram as condições que facilitaram os ajuntamentos. ---------------------------------------- 

---------Neste ponto da Ordem do Dia a Câmara tomou, também, conhecimento do 

saldo existente em tesouraria no dia 30 de dezembro do ano de 2020, do Relatório de 

Visita e Plano de Trabalhos do Laboratório Nacional de Engenharia (LNEC) à estrutura 

sita no Largo Senhora da Saúde, em Fermentelos e da Cessação dos protocolos 

celebrados com as entidades CASAS, Os Pioneiros e Centro Social de Belazaima do 

Chão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------A seguir, tendo em vista o disposto no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, foi colocada à aprovação dos presentes na reunião a que a mesma 

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

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

que disseram que são contra o método de elaboração das atas do Executivo, porque 

entendem que deveriam ser feitas da mesma forma que as da Assembleia Municipal, 

com reuniões gravadas e as atas a reproduzir “ipsis verbis” o que se passou nas 

mesmas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A sua leitura foi dispensada, uma vez que foi disponibilizada aos Srs. Membros 

do Executivo, juntamente com a documentação referente a esta reunião. ---------------- 
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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 1/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - REABILITAÇÃO DOS CARAMANCHÕES DO PARQUE 

DE ESPINHEL -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Tendo-se vistoriado a totalidade da obra de Reabilitação dos Caramanchões do 

Parque de Espinhel, e verificando-se que a mesma se encontra concluída, nenhuma 

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

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

Câmara deliberou aprovar o respetivo o auto de vistoria geral e proceder à liberação 

de 15% da caução existente, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 5 do artigo 

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

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

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

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

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

--------PROPOSTA 2/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERACÃO DA CAUÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE DESVIO DA 

PONTE EM ÓIS DA RIBEIRA ------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, foi presente o Auto de vistoria geral para efeitos de liberação da 

caução da empreitada de Pavimentação do Caminho de Desvio da Ponte em Óis da 

Ribeira, tendo-se constatado, depois de vistoriada a totalidade da obra, que a mesma 

se encontra concluída, não apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína 

ou falta de solidez, pelas quais se deva responsabilizar o empreiteiro --------------------- 

---------Nestes termos, a Câmara deliberou proceder à liberação de 10% da caução 

existente nos termos da alínea e) do n.º 5 do artigo 295.º do Decreto-Lei n.º 111-

B/2017, de 31 de agosto. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

--------PROPOSTA 8/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA - PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE DESVIO DA PONTE 

EM ÓIS DA RIBEIRA ------------------------------------------------------------------------------------ 
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--------Seguidamente, a Câmara tomou conhecimento de que tendo-se vistoriado  a 

totalidade da empreitada de Pavimentação do Caminho de Desvio da Ponte em Óis da 

Ribeira, nos termos do artigo 398.º do Código dos Contratos Públicos, se verificou 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. ---------------------------------------------- 

---------Assim, a Câmara deliberou aprovar o auto de vistoria geral respetivo e receber 

definitivamente a respetiva obra, nos termos do artigo 398.º do Código dos Contratos 

Públicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida que disseram 

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

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

--------PROPOSTA 27/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO - CONTROLO DE CHEIAS EM ÁGUEDA - INTERVENÇÃO 

NAS SECÇÕES DE VAZÃO DA PONTE DO CAMPO, PONTE DE ÓIS DA RIBEIRA E 

NO CANAL SEC. RIO ÁGUEDA "BY-PASS" EM ÁGUEDA-CANAL SEC. RIO 

ÁGUEDA-PONTE DE ÓIS DA RIBEIRA - CONCLUSÃO -------------------------------------- 

--------Vistoriada a totalidade da obra de Controlo de Cheias em Águeda – 

Intervenções nas Secções de Vazão da Ponte do Campo, da Ponte de Óis da Ribeira 

e no Canal Secundário do Rio Águeda “By-Pass” em Águeda – Canal Secundário do 

Rio Águeda – Ponte de Óis da Ribeira – Conclusão, 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,  nos termos da alínea c) do n.º 5 do 

artigo 295.º do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, aprovar o auto de vistoria 

geral e proceder à liberação de 15% da caução existente. ------------------------------------ 

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

Vereadores Joana Santos, António Duarte e Antero Almeida que disseram que, 

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

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

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

--------PROPOSTA 5/21 - ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO “COOPERAÇÃO 

NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO MUSEU ETNOGRÁFICO DA 

REGIÃO DO VOUGA”- ANO 2021 ------------------------------------------------------------------- 

Tendo em conta o descrito na proposta que foi presente e 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, que estabelece o 
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quadro de competências das autarquias locais, no que se refere ao apoio de 

"atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o município" a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio 

financeiro no valor de 3.500,00€ ao Grupo Folclórico da Região do Vouga, destinado à 

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. ------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 6/21 - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO CÓDIGO 

REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA – ASSOCIATIVISMO CULTURAL 

RECREATIVO E JUVENIL (F1) ----------------------------------------------------------------------- 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir os 

apoios referidos no quadro anexo à proposta que foi presente e se encontra arquivado 

na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, nos termos do disposto nos 

artigos 16.º e 17.º/F1 do Código Regulamentar do Município de Águeda – 

Associativismo Cultural, Recreativo e Juvenil e nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, que atingem o montante de 69.746,53€- - 

--------De igual modo foi deliberado aprovar os respetivos os protocolos que foram 

presentes e aprovados e se encontram arquivados na Aplicação Informática junto à 

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

---------PROPOSTA 7/21 - PROTOCOLO COM A CERCIAG (COOPERATIVA DE 

EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS COM INCAPACIDADES DE 

ÁGUEDA) PARA APOIO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ABRIGO PARA 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ----------------- 

 ---------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos 

termos do disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 23º e das alíneas u) do n.º 1 do 

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

69/2015 de 16 de julho, aprovar o protocolo de parceria, que foi presente e se 

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

com a Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades de 

Águeda – CERCIAG, com vista ao apoio no funcionamento de uma Casa Abrigo para 

Pessoas com Deficiência Vítimas de Violência Doméstica . ---------------------------------- 

--------Durante a análise deste assunto, o Sr. Vereador Paulo Seara disse que, alem de 

concordar com a parceria proposta, que considera do maior interesse social, entende 

que a Câmara, cada vez mais, deve estar atenta a este flagelo da sociedade porque 

existem vitimas que não denunciam a sua situação por não terem para onde ir viver ao 

deixarem a habitação conjugal. ----------------------------------------------------------------------- 

--------AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ------------------------------------------------------ 
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---------PROPOSTA 9/21 - AQUISIÇÃO, POR LOTES, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 

EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E EDIFÍCIOS ESCOLARES – RATIFICAÇÃO DOS 

DESPACHOS DO SR. PRESIDENTE - ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DE 

MINUTAS DE CONTRATO ---------------------------------------------------------------------------- 

--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou ratificar os despachos do Sr. 

Presidente, datados de  30 de dezembro de 2020, através dos quais, dadas as 

circunstâncias excecionais e urgentes, e o disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro aprovou a adjudicação da aquisição, por lotes, 

de Serviços de Limpeza em Edifícios Municipais e Edifícios Escolares, aos 

concorrentes a seguir mencionados, bem como à aprovação das respetivas minutas 

de contrato da aquisição de serviços em causa, as quais foram presentes e se 

encontram arquivadas na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião: -------- 

-------- Lote 1 - EssênciaLimpa -Serviços de Higiene e Limpeza, Lda, pelo valor global 

de 217.430,00€, ao qual será adicionado o IVA. ------------------------------------------------- 

-------- Lote 2 - AGR - Engenharia e Serviços, Lda, pelo valor global de 182.160,00€, 

ao qual será adicionado o IVA. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

-------PROPOSTA 10/21 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E 

TRANSPORTE A DESTINO FINAL ADEQUADO DE RESÍDUOS URBANOS (RU) E 

RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) NO CONCELHO DE ÁGUEDA 

– RATIFICAÇÃO DE DESPACHOS DO SR. PRESIDENTE – ADJUDICAÇÃO E 

APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO ------------------------------------------------------ 

---------Continuando a reunião, a Câmara deliberou ratificar o despacho do Sr. 

Presidente, datado de 8 de janeiro de 2020, através do qual, dadas as circunstâncias 

excecionais e urgentes e o disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, aprovou a adjudicação da aquisição de serviços de 

recolha e transporte a destino final adequado de Resíduos Urbanos (RU) e Resíduos 

de Construção e Demolição (RCD) no Concelho de Águeda, à empresa Luságua – 

Serviços Ambientais, S.A., pelo preço contratual unitário de 40,30€ por tonelada, ao 

qual será adicionado o IVA à taxa legal em vigor, que resulta num preço máximo do 

presente procedimento no valor de 222.926,40€, ao qual será adicionado o  IVA à taxa 

legal em vigor, bem como à aprovou a minuta de contrato da aquisição de serviços em 

causa, a qual foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à 

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

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

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

---------PROPOSTA 11/21 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - MARIA 

FÁTIMA RODRIGUES MOREIRA (PROCESSO DE OBRAS N.º 313/20) ----------------- 

---------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, considerando que a pretensão 

cumpre o disposto nos n.ºs 4 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 

dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro, 

aprovar o destaque de uma parcela de terreno com a área de 1.755,00m2 de um 

prédio com a área total de 4.144,00m2, inscrito na matriz predial rústica sob os artigos 

n.º 1048 e n.º 1050 e descrito na conservatória do registo predial de Águeda sob o 

artigo n.º 2852, sito na rua da Quinta do Rendeiro, Casaínho de Baixo, da União de 

Freguesias de Recardães e Espinhel, propriedade de Maria Fátima Rodrigues Moreira, 

residente na Avenida 25 de Abril, em Águeda, da União de Freguesias de Águeda e 

Borralha .---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 12/21 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - MATILDE 

OLIVEIRA SOARES (PROCESSO DE OBRAS N.º 342/20) ---------------------------------- 

--------A seguir, 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 806,00m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 6855, 

com a área total de 2549,00m2, sito na rua da Saveira, em Chãs, Casal D´Álvaro, em 

Espinhel, propriedade de Matilde Oliveira Soares, residente rua do Sobreiral, n.º 91, da 

União de Freguesias de Recardães e Espinhel --------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 13/12 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - TIAGO 

ANDRÉ MARQUES PINTO (PROCESSO DE OBRAS PARTICULARES N.º 344/20) ---

-----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 de 1.898,00m2  do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o 

artigo n.º 5784 e descrito na conservatória do registo predial de Águeda sob o artigo 

n.º 37564/20020918, com a área total de 4.066,00m2, sito na rua do Cabeço, Vale 

Domingos, União de Freguesias de Águeda e Borralha, propriedade de Tiago André 

Marques Pinto residente na Viela da Encosta, n.º 66, em Águeda, da União de 

Freguesias de Águeda e Borralha. ------------------------------------------------------------------- 
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---------PROPOSTA 16/21 - AUTORIZAÇÃO DE BALANÇO DE CONSTRUÇÃO 

SOBRE A VIA PÚBLICA – BÍCEPES E TRÍCEPES – GINÁSIOS, LDA (PROCESSO 

DE OBRAS N.º 245/58) --------------------------------------------------------------------------------- 

---------Presente, a seguir o Processo n.º 245/58, em nome da firma Bícepes e 

Trícepes – Ginásios, Lda, com sede na Rua do Foral, n.º 34, em Oliveira do Bairro,  

referente à reformulação do projeto de legalização e alteração de uma edificação 

existente, com alteração de uso, que pretende levar a efeito nas antigas instalações do 

Quartel dos Bombeiros Voluntários, sito na Rua José Sucena n.º 75, em Águeda, com 

vista à instalação de um ginásio e health club’ da cadeia Lfitness -------------------------- 

--------Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, uma vez que o 

projeto respetivo contempla uma varanda, balançada, que extravasa os limites da 

propriedade sobre terrenos que integram o domínio público municipal, e tratando-se de 

ocupação de espaço público aéreo, autorizar o balanço existente sobre a via pública, 

nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 27.º/A1, do Código Regulamentar do 

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

---------PROPOSTA 20/21 - DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE - 

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

--------Presente, a seguir, o processo n.º 261/18, em nome de Filipe Oliveira Brites, 

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

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

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

Giesteira, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, tendo este sido aprovado 

por despacho datado de 05.12.2018. ---------------------------------------------------------------- 

--------Analisado o processo e verificando-se que, até à presente data, o requerente 

não apresentou os projetos de especialidades, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

nos termos do 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, a 

manifestar a intenção de declarar a caducidade do ato de licenciamento conforme o 

previsto no n.º 5 do artigo 71.º do RJUE. ----------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 24/21 - DE REDUÇÃO DO VALOR DA TAXA MUNICIPAL DE 

LICENCIAMENTO EM 50%, NO ÂMBITO DO INCENTIVO À CONSTRUÇÃO 

AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL – TIAGO ANDRÉ BASTOS PIRES – 

PROCESSO DE OBRAS PARTICULARES N.º 44/17 ------------------------------------------ 

--------Presente o processo  n.º 44/17, em nome de Tiago André Bastos Pires, 

residente na rua Mestre João Breda 81, em Alagoa, da União de Freguesias de 

Águeda e Borralha, que solicitou a redução da taxa municipal de licenciamento em  

relativamente à construção de uma habitação unifamiliar, sita na rua Mestre João 
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Breda, n.º 81, em Alagoa, por ter efetuado uma construção ambientalmente 

sustentável, nos termos do estabelecido na alínea c), do n.º 1, do artigo 21.º/I, na 10.ª 

alteração e republicação do Código Regulamentar do Município, publicado no Diário 

da República, 2.ª Série – N.º 4, de 7 de janeiro, através do Aviso n.º 243/2020. -------- 

---------Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos 

termos da proposta que foi presente, aprovarm a redução do valor da taxa municipal 

de licenciamento em 50%, passando de 1369,40€ para e 684,70€ e, como o 

requerente já pagou o valor de taxa na integra, será de devolver ao munícipe a 

importância correspondente à referida redução. -------------------------------------------------- 

---------TRANSPORTES ESCOLARES -------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 29/21 - TRANSPORTE ESCOLAR - REVOGAÇÃO DAS 

ADENDAS AOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS N.º 89/16, 90/16, 91/16 E 

115/17 E ANEXAS À PROPOSTA AO EXECUTIVO N.º 256/20 ----------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, nos precisos termos da informação que foi 

presente, revogar as adendas dos Contratos Interadministravos n.º 89/2016, 90/2016, 

91/2016 e 115/2017 celebradas, respetivamente, com a União de Freguesias de 

Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, com a Freguesia de Valongo do 

Vouga, com a Freguesia de Macinhata do Vouga e com a União de Freguesias do 

Préstimo e Macieira de Alcôba, aprovadas em reunião do Executivo Municipal de 16 

de junho de 2020 e na 2.ª sessão ordinária da Assembleia Municipal de 26 de junho 

de 2020 e aprovar, em sua substituição, as adendas aos Contratos 

Interadministrativos anexas à presente proposta, as quais se encontram arquivadas na 

Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, para sua posterior outorga com 

as referidas autarquias. --------------------------------------------------------------------------------- 

---------Mais foi deliberado, tendo em vista o disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 

25.º conjugada com as alíneas m), gg) e ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I à Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter esta deliberação à aprovação da 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 14/21 - PROGRAMA DE EXPANSÃO E  DESENVOLVIMENTO 

PRÉ-ESCOLAR - CUSTOS DE DEZEMBRO/2020 E PREVISÃO CUSTOS 

REFEIÇÕES DE JANEIRO E FEVEREIRO – ANO LETIVO 2020/2021 ------------------- 

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

unanimidade, aprovar o custo do mês de dezembro/2020 e o custo previsto para os 

meses de janeiro e fevereiro/2021, para as parcerias estabelecidas nos termos do 

acordo de Cooperação do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação 
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Pré-Escolar, referentes ao fornecimento de refeições no âmbito das Atividades de 

Animação e Apoio à Família,  no montante  de 27.354,96 €. ---------------------------------- 

--------PROPOSTA 17/21 - REFEIÇÕES ESCOLARES 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

- CUSTOS DEZEMBRO/2020 E PREVISÃO DE CUSTOS DE JANEIRO E 

FEVEREIRO/2021 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o custo do mês 

de dezembro/2020 e o custo previsto para os meses de janeiro e fevereiro/2021, com 

as parcerias, para fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico. cujo montante atinge o valor  de 147.721,58 €. ------------------------------ 

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

--------PROPOSTA 22/21 - ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DO ESPÓLIO DE ANTÓNIO 

BREDA ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

aprovar o Protocolo anexo à mesma, que se encontra arquivada na Aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião e que  prevê os termos da doação dos bens 

culturais móveis que fazem parte do espólio de António Bernardo de Figueiredo Breda, 

que é composto por registos arquivístico, fotográficos, videográficos e fonográficos 

acondicionados em pastas de arquivo e caixas, conforme listagem constante do 

processo que, também, se arquiva. ------------------------------------------------------------------ 

--------O Sr. Vereador António Duarte, neste ponto da Ordem do Dia, parabenizou a 

Câmara pelo êxito das "démarches" que levaram a esta doação, que é um dos 

maiores conseguimentos que a Câmara teve nesta matéria, e lançou o desafio de se 

sensibilizar as instituições de interesse coletivo (grupos folclóricos, associações 

culturais etc.) para contribuírem também, com doações de materiais que possam ter  

com vista à criação de um grande acervo municipal para exposição publica propondo, 

até, a criação do Museu Municipal da Imagem. -------------------------------------------------- 

---------A Srª Vereadora Elsa Corga comunicou as ações que a Câmara vai 

desenvolver relativamente ao espólio doado com vista ao sue tratamento, conservação 

e disponibilização ao publico. ------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Paulo Seara, relativamente a este assunto, disse que concorda, 

na integra, com o parecer do Sr. Vereador António Duarte.----------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 18/21 - BEÁGUEDA: BICICLETAS ELÉTRICAS DE ÁGUEDA – 

PROPOSTA PARA SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO GRATUITO --------------------------------- 

---------Face ao exposto na proposta que foi presente e tendo em conta as  atribuições 

e competências da Câmara Municipal, e de acordo com o disposto das alíneas u) e 

ee) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de 
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acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 11.º/B4 do Código Regulamentar, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento das taxas de utilização das 

bicicletas elétricas de Águeda – projeto beÁgueda, até 31 de julho de 2021, devendo 

os utilizadores, após este período, revalidar a sua inscrição e correspondente 

pagamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 19/21 - PROTOCOLO PARA A REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO 

DA RIBEIRA DA AGUIEIRA E RIO MARNEL – ÁGUEDA ------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara  deliberou, por unanimidade, em conformidade com o 

disposto no nº 3 do artigo 35.º da Lei 75/2013, 12 de setembro, ratificar o despacho do 

Sr. Presidente, através do qual, dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, 

aprovou o Protocolo de colaboração a celebrar com com a Agência Portuguesa do 

Ambiente com vista à realização/execução de “Reabilitação e valorização da ribeira da 

Aguieira e rio Marnel – Águeda” ---------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 21/21 - PARA PAGAMENTO DE QUOTA EXTRAORDINÁRIA À 

ADICES – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL -------------------------------- 

--------Tendo em conta a descrito na proposta que foi presente e o relevante interesse 

público que reveste o objeto desta associação e os projetos em questão, 

nomeadamente o projeto de Cooperação Transnacional denominado “Economia Verde 

– uso múltiplo da floresta”, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

pagamento de uma quota extraordinária, no valor de 1.247,00 €,  à ADICES -

Associação de Desenvolvimento Local, a ser liquidada no ano de 2021, destinada a 

assegurar o pagamento dos restantes 10% da componente nacional desta medida, 

uma vez que os projetos de Cooperação a desenvolver no quadro do atual período de 

programação, têm uma comparticipação de, apenas, 90% no seu financiamento. -------

--PROPOSTA 23/21 - PARA ADESÃO DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA À PLATAFORMA 

ODSlocal ------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. 

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

Antero Almeida, aderir à Plataforma ODSlocal em conformidade com o disposto na 

alínea aaa) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e 

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

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

---------PROPOSTA 25/21 - TABELA DE PREÇOS DO ÁGUEDA LIVING LAB – 2021 --

-------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com 

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, aprovar os preços que constam da proposta  

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

2/21,1 2021-01-15



 

 15 

desta reunião, referentes aos trabalhos desenvolvidos no “O Águeda Living Lab (ALL)” 

que dispõe de um espaço aberto à comunidade, equipado com equipamentos de 

Fabricação Digital e Prototipagem Rápida, tais como Máquina de Corte a Laser, 

Máquina de Corte de Vinil, Fresadora CNC e Impressora 3D, cujo principal objetivo é o 

de suportar o desenvolvimento de protótipos/teste de ideias da comunidade. ----------- 

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

---------PROPOSTA 28/21 - PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL 

DE RECRUTAMENTO DE PESSOAL --------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 4º do Decreto-Lei 

n.º 209/2009, de 03 de setembro, na sua atual redação, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal tendente à ocupação dos 

postos de trabalho mencionados na proposta que foi presente e se encontra arquivada 

na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião bem como constituir as  

reservas de recrutamento no caso do número de candidatos aprovados venha a 

resultar superior ao número de postos de trabalho colocados a concurso. ---------------- 

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

--------Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 49.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, foi dada a palavra ao Sr. José Vidal que, referindo-se ao ato eleitoral, 

realizado no passado dia 17, no âmbito do voto antecipado em mobilidade, questionou 

a forma como se organizou aquela operação, por ter se ter verificado fila para a 

votação o que, na sua opinião, poderia ter sido evitado se em vez de uma se tivessem 

constituídas duas mesas. ------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente informou o munícipe de que até às onze horas não se verificou 

qualquer fila, que a votação, até essa hora, decorreu célere. Esclareceu o Sr. 

Presidente que esta votação contemplava alguns procedimentos não usuais, como a 

colocação dos votos dentro de dois envelopes e colocação de vinhetas de segurança, 

o que demorava o processo, e que o facto de estarmos a viver um período de 

pandemia, exigia uma frequente higienização da mesa e das cabines, o que originava 

que o acesso dos eleitores à mesa de voto fosse mais espaçado.  ------------------------- 

--------Quanto ao facto de, nesse dia, ter funcionado apenas uma mesa de voto, o Sr. 

Presidente informou que foram previstas, para esse ato eleitoral, duas mesas e 

convocados os respetivos membros para que as mesmas pudessem funcionar, mas 

que, no dia da eleição, apenas compareceram elementos suficientes para a 

constituição de uma mesa, o que inviabilizou essa pretensão inicial . ---------------------- 

---------Esclareceu, ainda, o Sr. Presidente, que, dado essa constrangimento e o facto 

de estarem inscritos para votar quinhentas e dezassete eleitores e que, em todos os 

2/21,1 2021-01-15



 

 16 

atos eleitorais, em cada mesa, votam cerca de mil eleitores, se considerou que uma 

única mesa em funcionamento seria suficiente. -------------------------------------------------- 

--------Eram dezassete horas e trinta e cinco minutos 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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