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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 12/21 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2021 

 

---------Aos quinze dias do mês de Junho 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 ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------- 

--------Dando inicio a este ponto da Ordem do Dia, o Sr. Presidente informou que  

participou hoje, numa reunião com a Câmara de Aveiro e com um Agrupamento de 

Entidades Adjudicantes, com vista à elaboração do projeto de Construção do Eixo 

Rodoviário Aveiro – Águeda, pormenorizando que aquela via vai ter ligação à A1 e à 

A17, em perfil de Auto-Estrada, sem portagens. ------------------------------------------------- 

--------A propósito desta informação, o Sr. Vereador Paulo Seara disse que, em seu 

entender, Águeda precisa de uma via de ligação à A25, com 3 faixas de rodagem.------

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

-------A seguir, usou da palavra o Sr. Vereador Antero Almeida para informar que ainda 

não lhe foi entregue o relatório, que solicitou oportunamente, sobre os trabalhos 

desenvolvidos pela Sociedade de Advogados que prestou, no ano transato, serviço 

jurídico à Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Este Sr. Vereador referiu-se, também, ao elevado número de pessoas que 

diariamente esperam no Centro de Vacinação de Recardães para serem vacinadas, 

por vezes sob condições meteorológicas adversas, pelo que solicitou que a Câmara se 

empenhe em que, no local, sejam colocadas tendas, por forma a que aquelas pessoas 

possam esperar mais confortavelmente. ----------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente informou que a Câmara está inteiramente disponível para 

intervir em beneficio dos utentes daquele Centro de Vacinação, quer seja na 

colocação de tendas ou outras soluções, mas que se tem deparado com a oposição 

do Diretor do ACeS do Baixo Vouga, que entende que as situações mais críticas que 

lá têm ocorrido se devem a uma questão de gestão de pessoas e não à falta de 
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condições que possam existir no local, não aceitando as sugestões ou ofertas de 

apoio por parte da Câmara. ---------------------------------------------------------------------------- 

--------Voltando a intervir, o Sr. Vereador Antero Almeida questionou se o corpo de 

voluntariado dos Bombeiros Voluntários de Águeda têm usufruído dos direitos e  

regalias inerentes ao exercício das suas funções, contemplados  no Regulamento de 

Concessão das Regalias Sociais aos Bombeiros, oportunamente aprovado.------------- 

--------Disse ainda este Sr. Vereador, aludindo à proposta que apresentou para 

discussão no executivo e às opiniões que recentemente têm vindo a ser expressas 

sobre este assunto, que a Câmara deve ponderar a necessidade de providenciar a 

realização de testes à COVID-19 por forma a debelar as cadeias de transmissão 

existentes no concelho. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------Também o Sr. Vereador João Clemente usou da palavra, neste Período de 

Antes da Ordem do Dia, para questionar os Sr. Vereadores, autores da proposta de 

aquisição de um terreno sito em Vale Domingos, que foi aprovada na reunião de 18 de 

maio findo, se tiveram acesso a alguma documentação referente ao mesmo, porque 

lhe parece, pelas averiguações que fez, que não terão sido cumpridos alguns 

formalismos legais na transmissão da posse daquele terreno para o atual proprietário, 

o que poderá embaraçar o processo de aquisição. ---------------------------------------------- 

--------Apenas o Sr. Vereador Paulo Seara disse ter um documento relativo àquele 

terreno e que o vai fazer chegar ao Sr. Vereador. ----------------------------------------------- 

-------Neste ponto das informações, o Executivo tomou, também, conhecimento da 

situação financeira da Câmara, reportada ao dia 31 de maio do corrente ano, através 

de documento que foi disponibilizado aos Srs Vereadores e que se encontra arquivado 

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

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

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

75/2013, de 12 de setembro, foi colocada à aprovação dos membros do executivo que 

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

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

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

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

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

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

-------A leitura desta ata 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 272/21 - APROVAÇÃO DO MAPA DE TRABALHOS 

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

REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIO E ESPAÇOS EXTERIORES PARA A UNIDADE DE 

SAÚDE FAMILIAR DE AGUADA DE CIMA -------------------------------------------------------- 

-------Presente o mapa de trabalhos complementares n.º 1, referente à empreitada de 

Remodelação de Edifício e Espaços Exteriores para a Unidade de Saúde Familiar de 

Aguada de Cima, elaborado nos termos da informação técnica n.º 015/2021, da 

Divisão de Execução de Obras Municipais, datada de 28 de maio último, constatando-

se que foram levadas a efeito na empreitada em apreço, os seguintes Trabalhos 

Complementares: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------De circunstâncias imprevisíveis a preços contratuais, no valor de 3.070,95€; --- 

  -------De circunstâncias imprevisíveis a preços de acordo, no valor de  7.227,98€; --- 

 -------De circunstâncias não previstas a preços contratuais (responsabilidade do 

município 100%), no valor de 9.474,86€ ; ---------------------------------------------------------- 

--------De circunstâncias não previstas a preços de acordo (responsabilidade do 

município 100%), no valor de 17.941,01€; --------------------------------------------------------- 

--------Verificou-se, também, a existência de Trabalhos a Menos, no valor de -

5.952,40€ . –------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------A todos os valores referidos será adicionado o IVA. ----------------------------------- 

---------Analisado o assunto, a Câmara deliberou aprovar os preços unitários dos 

trabalhos complementares a preços de acordo, dos trabalhos complementares a 

preços de contrato, bem como dos trabalhos a menos. ---------------------------------------- 

--------Mais foi deliberado aprovar a prorrogação do prazo para a conclusão dos 

trabalhos, por um período de 30 dias. --------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida, tendo os mesmos dito 

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

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

--------PROPOSTA 273/21 - APROVAÇÃO DO MAPA DE TRABALHOS 

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

REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DO CENTRO DE BARRÔ ------------------------------------- 

--------Presente, também, o mapa de trabalhos complementares n.º 1, da empreitada 

de Requalificação da Zona do Centro de Barrô, elaborado nos termos da informação 
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técnica n.º 019/2021 da Divisão de Execução de Obras Municipais, datada de 2 de 

junho de 2021, constatando-se a existência dos seguintes trabalhos: ---------------------- 

 -------Trabalhos complementares circunstâncias imprevisíveis a preços contratuais, no 

valor de 33.080,59€; ------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Trabalhos complementares circunstâncias imprevisíveis a preços de acordo, no 

valor de  4.188,00; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------- Trabalhos a menos no valor de -10.073,75€;---------------------------------------------- 

--------A estes valores será adicionado o IVA. ----------------------------------------------------- 

--------Analisado todo o processo, a Câmara deliberou aprovar os preços unitários dos 

trabalhos complementares a preços de acordo, dos trabalhos complementares a 

preços de contrato assim como dos trabalhos a menos. --------------------------------------- 

--------Mais foi deliberado aprovar a prorrogação do prazo para a conclusão dos 

trabalhos por um período de 15 dias. ---------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida, tendo os mesmos dito 

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

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

--------PROPOSTA 274/21 - EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIO E 

ESPAÇOS EXTERIORES PARA A UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE AGUADA DE 

CIMA” – APROVAÇÃO DA MINUTA DO 1º CONTRATO ADICIONAL. -------------------- 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou, nos termos do disposto no artigo 98.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, aprovar a minuta do 1º Contrato Adicional 

da Empreitada de “Remodelação de Edifício e Espaços Exteriores para a Unidade de 

Saúde Familiar de Aguada de Cima”, a qual foi presente e se encontra arquivada na 

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

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

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida, tendo os mesmos dito 

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

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

--------PROPOSTA 275/21 - EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DO 

CENTRO DE BARRÔ” – APROVAÇÃO DA MINUTA DO 1º CONTRATO ADICIONAL.-

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

--------A seguir, a Câmara deliberou, nos termos do disposto no artigo 98.º do Decreto-

Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, aprovar a minuta do 1º Contrato Adicional da 

Empreitada de “Requalificação da Zona do Centro de Barrô”, que foi presente e se 

encontra arquivada na Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião. ------------ 
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-------Esta deliberação foi tomada por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida, tendo os mesmos dito 

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

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

--------PROPOSTA 276/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECESSÃO DEFINITIVA DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS NÃO ESTRUTURAIS 

OU INSTALAÇÕES TÉCNICAS - REGENERAÇÃO URBANA - REQUALIFICAÇÃO 

DO ESPAÇO PUBLICO DO CENTRO DA CIDADE (AVENIDA DR. EUGÉNIO 

RIBEIRO,PRAÇA DR. ANTÓNIO BREDA, RUA FERNANDO CALDEIA E RUA JOSÉ 

SUCENA). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Tendo-se vistoriado, nos do artigo 398.º do Código dos Contratos Públicos, a 

totalidade da empreitada de Regeneração Urbana – Requalificação do Espaço Público 

do Centro da Cidade (Avenida Dr. Eugénio Ribeiro, Praça Dr. António Breda, Rua 

Fernando Caldeira e Rua José Sucena) 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 aprovar o respetivo auto de vistoria 

geral e, consequentemente, receber definitivamente todos os elementos construtivos 

não estruturais ou instalações técnicas, com exceção dos elementos construtivos 

estruturais, cujo prazo de garantia é de 10 anos, conforme o disposto na alínea a) do 

n.º 2 do artigo 397.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, tendo os mesmos dito 

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

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

--------Durante a análise deste processo, o Sr. Vereador Paulo Seara disse que 

considera inadmissível receber definitivamente esta obra porque constata existirem 

placas partidas e desníveis no piso da Avenida Dr. Eugénio Ribeiro e que essas 

anomalias têm que ser corregidas pela firma empreiteira. ------------------------------------- 

--------Também o Sr. Vereador Antero Almeida referiu que a Rua Fernando Caldeira 

está bastante deteriorada, pelo que, na sua opinião, não reúne condições para ser 

recebida definitivamente. ------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 280/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA - PAVIMENTAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO CENTRO 

SOCIAL DE AGADÃO ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------Após ter sido vistoriada a totalidade da empreitada de Pavimentação da Zona 

Envolvente ao Centro Social de Agadão, nos termos do disposto no artigo 398.º do 
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Código dos Contratos Públicos, verificou-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. 

--------Nestes termos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o auto de vistoria 

geral e, consequentemente proceder à receção definitiva da obra em apreço. ---------- 

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

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida, tendo os mesmos dito 

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

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

--------PROPOSTA 277/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - REGENERAÇÃO URBANA - REQUALIFICAÇÃO DO 

ESPAÇO PUBLICO DO CENTRO DA CIDADE (AVENIDA DR. EUGÉNIO RIBEIRO, 

PRAÇA DR. ANTÓNIO BREDA, RUA FERNANDO CALDEIA E RUA JOSÉ SUCENA) 

– ÁGUEDA ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente foi presente o Auto de Vistoria efetuada à totalidade da obra de 

Regeneração Urbana – Requalificação do Espaço Público do Centro da Cidade 

(Avenida Dr. Eugénio Ribeiro, Praça Dr. António Breda, Rua Fernando Caldeira e Rua 

José Sucena), tendo-se 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. -------- 

--------Assim, a Câmara deliberou nos termos do disposto na alínea e) 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 efetuada e, consequentemente, proceder à liberação de 10% da caução 

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

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

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

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida, tendo os mesmos dito 

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

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

--------Durante a análise deste processo, o Sr. Vereador Paulo Seara disse que 

considera inadmissível proceder a liberação de caução  nesta obra porque constata 

existirem placas partidas e desníveis no piso da Avenida Dr. Eugénio Ribeiro e que 

essas anomalias têm que ser corregidas pela firma empreiteira. ---------------------------- 

--------Também o Sr. Vereador Antero Almeida referiu que a Rua Fernando Caldeira 

está bastante deteriorada, pelo que, na sua opinião, não reúne condições para se 

proceder à liberação da caução. ---------------------------------------------------------------------- 
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--------PROPOSTA 299/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERACÃO DA CAUÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO 

CENTRO SOCIAL DE AGADÃO --------------------------------------------------------------------- 

-------Continuando os trabalhos foi presente o processo referente à obra de 

Pavimentação da Zona Envolvente ao Centro Social de Agadão tendo-se verificado 

que, depois de vistoriada a totalidade da obra de Pavimentação da Zona Envolvente 

ao Centro Social de Agadão, 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 respetivo 

empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Assim, nos termos  do disposto nas alíneas c), d) e e) do n.º 5 do artigo 295.º do 

Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, a Câmara deliberou aprovar o respetivo  

auto de vistoria geral e, consequentemente, proceder à liberação de 40% da caução 

existente, nos termos referidos na proposta que foi presente e se encontra arquivada 

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

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

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida, tendo os mesmos dito 

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

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

---------PROPOSTA 281/21 - APROVAÇÃO DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO 

CONCURSAL DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO URBANO DA 

SEDE DE FREGUESIA DE FERMENTELOS. ---------------------------------------------------- 

--------A seguir, a Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara e António Duarte, nos precisos termos da proposta que foi 

presente, o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Aprovar a abertura do procedimento concursal da empreitada de Requalificação 

do Centro Urbano da Sede de Freguesia de Fermentelos. ------------------------------------ 

-------Aprovar a abertura do concurso público sem publicação internacional, nos termos 

previstos na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 111 – B/2017, de 31 de agosto, com vista a dar cumprimento ao 

disposto no artigo 38.º do referido Código, conjugado com o disposto na alínea b) do 

n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 08 de junho, em que as peças do 

procedimento são integralmente disponibilizadas na plataforma eletrónica de 

contratação pública ACINGOV, com o seguinte endereço: www.acingov.pt;-------------- 

--------Aprovar as peças do procedimento nos termos previstos na alínea f) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei  n.º  75/2013, de 12 de setembro, designadamente o  
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Projeto de Execução, o Cadernos de Encargos, o Anúncio do Procedimento e o  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-------PROPOSTA 298/21 - APROVAÇÃO PARA ABERTURA DO PROCEDIMENTO 

CONCURSAL DA EMPREITADA DE RESTAURO DA IGREJA DA TROFA ------------- 

--------Continuando a reunião, a Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções 

dos Srs. Vereadores Paulo Seara e Antero Almeida, nos termos da proposta que foi 

presente, o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Aprovar a abertura do procedimento concursal para a execução da empreitada 

de Restauro da Igreja da Trofa ------------------------------------------------------------------------ 

-------Aprovar a abertura do concurso público sem publicação internacional, nos termos 

previstos na alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 111 – B/2017, de 31 de agosto, com vista a dar cumprimento ao 

disposto no artigo 38.º do referido Código, conjugado com o disposto na alínea b) do 

n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 08 de junho, em que as peças de 

procedimento são integralmente disponibilizadas na plataforma eletrónica de 

contratação pública ACINGOV, com o seguinte endereço: www.acingov.pt;-------------- 

--------Aprovar as peças do procedimento nos termos previstos na alínea f) do n.º 1 do 

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

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

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

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

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

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

75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------- 
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--------Aprovar a constituição do júri do procedimento, nos termos em que foi proposto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-------PROPOSTA 288/21 - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO CÓDIGO 

REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA – ASSOCIATIVISMO CULTURAL, 

RECREATIVO E JUVENIL (F1) E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL (F3) ------------------- 

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

abstenção do Sr. Vereador Paulo Seara, de acordo com o disposto nas partes F1 e F3 

do Código Regulamentar do Município de Águeda, e nas alíneas o), u) e v) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a concessão dos 

apoios financeiros, às associações de caráter cultural e social do concelho, 

mencionados na proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião, atingindo, os respeitantes à cultura, o 

montante de 267 758.42€, e os respeitantes à Ação Social o montante de 

207.029,76€, nos termos dos respetivos Protocolos, que também foram presentes e 

aprovados. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------De igual modo foi deliberado, considerando que este procedimento implicará o 

pagamento de algumas despesas plurianuais, submeter esta resolução à aprovação 

da Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e para efeitos do disposto no artigo 

6.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na sua redação atual. --------- 

--------PROPOSTA 289/21 - PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO EXTRAORDINÁRIO 

E TEMPORÁRIO NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO, 

CULTURA E AÇÃO SOCIAL – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ------------------------------- 

--------Seguidamente, nos precisos termos da proposta que foi presente e se encontra 

arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, a Câmara deliberou, 

por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Paulo Seara, aprovar o início do 

procedimento conducente à aprovação da alteração dos artigos 4.º e 5.º do Programa 

Municipal de Apoio Extraordinário e Temporário nas áreas da Educação, Juventude, 
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Desporto, Cultura e Ação Social, dispensando a audiência de interessados ao abrigo 

do disposto na alínea a) n.º 3 artigo 100 do Código do Procedimento Administrativo. - 

--------De igual modo foi deliberado, nos termos do disposto nas alíneas k) e ccc) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09, submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal a alteração aos artigos 4.º e 5.º do Programa Municipal de Apoio 

Extraordinário e Temporário nas áreas da Educação, Juventude, Desporto, Cultura e 

Ação Social, de forma a permitir a sua aplicabilidade em 2021, conforme Minuta anexa 

à referida proposta, a qual se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à 

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

--------PROTOCOLOS ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 296/21 - ALTERAÇÃO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

COM O ACM PARA A CRIAÇÃO DO CLAIM DE ÁGUEDA ----------------------------------- 

--------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, ao abrigo do disposto no n.º 3 

do artigo 35.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do n.º 3 do artigo 

164.º do Código do Procedimento Administrativo, ratificar o Despacho da Sra. 

Vereadora Elsa Corga, datado do dia 7 do corrente mês de junho, através do qual, 

dadas as circunstancias excecionais e urgentes, aprovou a retificação de um lapso 

detetado no Protocolo de cooperação a celebrar com o Alto Comissariado para as 

Migrações, com vista à criação do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes 

(CLAIM) de Águeda, constando o mesmo, com a sua redação final, do anexo à 

presente proposta, que se encontra arquivado na Aplicação Informática junto à 

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

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

Vereadores Paulo Seara e Antero Almeida. ------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 302/21 - APROVAÇÃO DO “PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

ADMINISTRATIVA RELATIVO À EXPLORAÇÃO DE POSTOS DE CARREGAMENTO 

DE MOBILIDADE ELÉTRICA”, ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E A MOBI.E. ----- 

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

Vereador Paulo Seara, aprovar a Minuta do Protocolo de Cooperação Administrativa 

relativo à Exploração de Postos de Carregamento de Mobilidade Elétrica”, a celebrar 

entre o Município de Águeda e a Mobi.E, no âmbito do Laboratório Vivo para a 

Descarbonização e do projeto-piloto de mobilidade elétrica a nível nacional, a qual foi 

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

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

 --------De igual modo foi deliberado, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do 

artigo 33º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, submeter esta resolução 
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à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 2 do 

artigo 25.º, da mesma Lei. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

-------PROPOSTA 279/21 - DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE - JOSÉ 

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

-------Continuando os trabalhos foi presente o processo de obras n.º 71/00, em nome 

de José Manuel Pereira Carvalho residente na travessa do Vale, n.º 23, no Raivo, 

União das Freguesias de Águeda e Borralha, que procedeu ao levantamento do Alvará 

de Licença de Construção n.º 33/17, referente a uma habitação unifamiliar sita na 

Borralha, na União das Freguesias de Águeda e Borralha, com prazo de execução das 

obras até 2018.09.20, após prorrogação concedida. -------------------------------------------- 

--------Analisado o processo, nomeadamente a informação prestada pelos Serviços de 

Fiscalização n.º, RD2021-204, que se encontra anexa ao referido processo, verifica-se 

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

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

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

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

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

--------PROPOSTA 282/21 - REVOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE, 

APROVADA EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 – 

ARAMAGUE – FÁBRICA DE ARTIGOS DE ARAME, S.A. (PROCESS0 DE OBRAS 

N.º 303/15) –------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

proceder à revogação da declaração de caducidade do ato de licenciamento da  

construção de um edifício de apoio (cantina e ginásio) ao edifício destinado a  

serviços, cuja construção se encontra a decorrer no terreno localizado na Rua do  

Gorgulhão, na freguesia de Valongo do Vouga, em nome da firma  ARAMAGUE - 

Fábrica de Artigos de Arame, S.A. (Processo de obras n.º 303/15), com sede na rua 

do Gorgulhão, n.º 307, no Sobreiro, da freguesia de Valongo do Vouga, aprovada em 

Reunião de Câmara de 17 de novembro de 2020, por razões de conveniência, nos 

termos do disposto no n.º 1 do artigo 165.º do Código do Procedimento Administrativo, 

conforme redação aprovada em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015 de 07/01, 

considerando que, anteriormente à decisão de declarar a caducidade, a firma em 

questão já havia solicitado e já estava aprovada a prorrogação do prazo por mais um 

ano, para requerer a emissão do alvará de obras de construção para as obras em 

causa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------PROPOSTA 283/21 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA 

(RETIFICAÇÃO DE ÁREAS E A CONFRONTAÇÃO DE UMA DAS PARCELAS) – 

ALBANO CORREIA OLIVEIRA (PROCESSO DE OBRAS N.º 869/03) -------------------- 

---------Presente, a seguir, o processo de obras n.º 869/03, em nome de Albano Correia 

Oliveira, com residência na rua do Pinheiro Manso, n.º 19, em Barrô, da União de 

Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, ande solicita a correção de certidão de 

destaque de parcela, emitida em 2004, relativamente à área e à confrontação de uma 

das parcelas, respeitante a um conjunto de prédios localizados na rua do Pinheiro 

Manso, n.ºs 17 e 19, em Barrô. ----------------------------------------------------------------------- 

--------Analisado o parecer técnico emitido, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos 

precisos termos da proposta que foi presente, aprovar a emissão de uma certidão 

corretiva nos termos do requerido, para efeitos do estabelecido no n.º 9, do artigo 6.º 

do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), com o seguinte teor: -------- 

--------Área total do terreno: 1740,76m²; ------------------------------------------------------------ 

------- Área da parcela destacada: 557,84m²; ----------------------------------------------------- 

--------Área da parcela sobrante: 1182,92m -------------------------------------------------------- 

--------Por confrontantes deverão constar os seguintes: ---------------------------------------- 

--------PARCELA DESTACADA ----------------------------------------------------------------------- 

-------Norte-estrada, nascente - Paulo Alexandre Rodrigues de Oliveira, sul - Luís 

Simão Ferreira e Poente – caminho; ---------------------------------------------------------------- 

-------PARCELA SOBRANTE -------------------------------------------------------------------------- 

-------Norte – estrada, nascente estrada, sul - Luís Simão Ferreira e Poente - Albano 

Correia de Oliveira. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------PROPOSTA 284/21 - ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO N.º 

166/21, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E A UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE RECARDÃES E ESPINHEL PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

FINANCEIRO EM 2021 --------------------------------------------------------------------------------- 

--------Considerando a solicitação da União de freguesias de Recardães e Espinhel de 

reformular a distribuição das verbas dos apoios financeiros concedidos para o ano de 

2021, mantendo-se o valor global do apoio previsto inicialmente no protocolo assinado, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos termos da proposta respetiva, 

concordar com o solicitado e aprovar a  Adenda ao protocolo n.º 166/21, celebrado a 

31 de março de 2021, que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação 

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

--------Mais foi deliberado submeter esta resolução à apreciação da Assembleia 

Municipal, de acordo com o disposto nas alíneas m), t), ee), qq) e ccc), do n.º 1 do 
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artigo 33.º e alíneas j) e k) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 

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

--------PROPOSTA 285/21 - APOIO À UNIÃO DE FREGUESIAS DE BELAZAIMA, 

CASTANHEIRA E AGADÃO E JUNTA DE FREGUESIA DE VALONGO - SEGURO DE 

ACIDENTES PESSOAIS (UNIDADES LOCAIS DE PROTEÇÃO CIVIL ------------------- 

--------Continuando os trabalhos, a Câmara analisou a proposta que foi presente e 

deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Paulo Seara, nos termos das 

alíneas o) e u) do nº1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/13 de 12 de setembro, 

com vista a comparticipar o pagamento dos seguros de acidentes pessoais para as 

pessoas / voluntários ao serviço das respetivas equipas de proteção civil, atribuir à 

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

(Unidade Local de Proteção Civil), um apoio no valor de 8.422,93€ e à Junta de 

Freguesia de Valongo do Vouga (Unidade Local de Proteção Civil) – 1.788,17€. ------- 

---------Mais foi deliberado, de acordo com o disposto na alínea j) nº1 artigo 25º do já 

citado Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 Setembro, submeter esta resolução à 

apreciação da Assembleia Municipal . -------------------------------------------------------------- 

--------Durante a análise deste assunto, o Sr. Vereador Antero Almeida colocou 

algumas questões sobre as Unidades Locais de Proteção Civil existentes no concelho 

e sobre equipas de voluntários que operam na área da Proteção Civil tendo o Sr. 

Presidente prestado os esclarecimentos suscitados. ------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 286/21 - ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO N.º 

140/21, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E A UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

FINANCEIRO EM 2021---------------------------------------------------------------------------------- 

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

abstenção do Sr. Vereador Paulo Seara, nos precisos termos da proposta que foi 

presente, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com o 

disposto nas alíneas m), t), ee), qq) e ccc), do n.º 1 do artigo 33.º e alíneas j) e k) do 

n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a  

Adenda ao Protocolo de Colaboração n.º 140/21, celebrado entre o Município de 

Águeda e a União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, com vista à atribuição 

de apoio financeiro em 2021, nos termos da respetiva Minuta que foi presente e 

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

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

--------PROPOSTA 287/21 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO DE ÁGUEDA - JUNTA DE FREGUESIA DE FERMENTELOS -------- 
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--------No prosseguimento dos trabalhos a Câmara deliberou, nos precisos termos da 

proposta que foi presente e do disposto no n.º 2 dos artigo 117.º e do 131.º, ambos do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a celebração de contrato 

interadministrativo de delegação de competências com a Junta de Freguesia de 

Fermentelos  com vista à execução dos projetos 590204 - Criação da Estrutura do 

Miradouro no Jardim das Fontainhas e 527530 - Arranjo do jardim e Miradouro das 

Fontainhas, nos termos da Minuta que foi presente e aprovada e se encontra 

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

--------Mais foi deliberado submeter esta resolução à apreciação da Assembleia 

Municipal, para efeitos de autorização, de acordo com o disposto na alínea m) do n.º 1 

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

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

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

--------AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ------------------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 290/21 - FORNECIMENTO CONTINUO, POR LOTES, DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E BETÃO BETUMINOSO A FRIO - 

CANCELAMENTO GARANTIAS --------------------------------------------------------------------- 

--------Presente, a seguir, o processo referente ao Fornecimento continuo, por lotes, de 

Materiais de Construção e Betão Betuminoso a Frio, tendo-se constatado o término do 

prazo para fornecimento dos bens referentes aos lotes a seguir mencionados, pelo 

que a Câmara deliberou por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores Paulo 

Seara e Antero Almeida, proceder ao cancelamento das respetivas cauções/garantias 

bancárias associadas a cada um dos contrato: --------------------------------------------------- 

-------Lote 1 – Sacos de Cimento (contrato n.º 58/2018/CMA), adjudicado à empresa 

António Henriques das Neves, S.A. - caução no valor correspondente a 5% do preço 

contratual, mediante depósito efetuado na conta do Município. ------------------------------ 

------Lote 2 – Areia Amarela (contrato n.º 65/2018/CMA), adjudicado à empresa 

Masotav, Limitada - caução no valor correspondente a 5% do preço contratual, 

mediante depósito efetuado na conta do Município . -------------------------------------------- 

-------Lote 3 – Tout-Venant Calcário (contrato n.º 66/2018/CMA), adjudicado à empresa 

Masotav, Limitada - caução no valor correspondente a 5% do preço contratual, 

mediante depósito efetuado na conta do Município . -------------------------------------------- 

-------Lote 5 – Lancis de Betão (contrato n.º 57/2018/CMA), adjudicado à empresa 

Olisbetão Pré- Fabricados de Betão, S.A. - caução no valor de 1.020,36 € (mil e vinte 

euros e trinta e seis cêntimos), correspondente a 5% do preço contratual, mediante 

Certificado de Seguro de Caução n.º 4193707, emitido pelo Atradius Crédito y Caución 

S.A. de Seguros y Reaseguros. ----------------------------------------------------------------------- 

12/21,1 2021-06-08



 

 15 

 --------Lote 6 – Blocos de Cimento (contrato n.º 59/2018/CMA), adjudicado à empresa 

António Henriques das Neves, S.A. - caução no valor correspondente a 5% do preço 

contratual, mediante depósito efetuado na conta do Município.------------------------------- 

--------Lote 7 – Blocos de Pavimento de Betão (contrato n.º 56/2018/CMA), adjudicado 

à empresa Olisbetão Pré-Fabricados de Betão, S.A. - caução no valor de €2.578,50 ( 

dois mil, quinhentos e setenta e oito euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 

5% do preço contratual, mediante Certificado de Seguro de Caução n.º 4193708, 

emitido pelo Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros. ----------------- 

--------Lote 8 – Manilhas de Betão (contrato n.º 60/2018/CMA), adjudicado à empresa 

António Henriques das Neves, S.A. - caução no valor correspondente a 5% do preço 

contratual, mediante depósito efetuado na conta do Município.------------------------------- 

--------Lote 9 – Tubo Corrugado (contrato n.º 54/2018/CMA), adjudicado à empresa 

Mário Gonçalves, Lda.- caução no valor de 2.395,69 € (dois mil, trezentos e noventa e 

cinco euros e sessenta e nove cêntimos), correspondente a 5% do preço contratual, 

mediante Garantia Bancária n.º 00125-02- 2106178, emitida pelo Banco Comercial 

Português, S.A. . ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Lote 10 – Tampas e Aros (contrato n.º 53/2018/CMA), caução no valor de 

131,29 € (cento e trinta e um euros e vinte e nove cêntimos), correspondente a 5% do 

preço contratual, mediante Guia de Depósito, emitida em 4 de maio de 2018, pela 

Caixa Geral de Depósitos. ------------------------------------------------------------------------------ 

---------Quanto ao Lote 11 – Betão Betuminoso a Frio (contrato n.º 52/2018/CMA), uma 

vez que o fornecimento foi cumprido na integra, tendo sido cumpridas as disposições  

contratuais, a Câmara deliberou proceder ao cancelamento da  garantia bancária n.º 

00407395 sobre o Novo Banco, S.A., no valor de 8.882,50 Euros (oito mil e oitocentos 

e oitenta e dois euros e cinquenta cêntimos), emitido pela empresa Prioridade – 

Construção de Vias de Comunicação S.A., nos termos do artigo 295º do Código dos 

Contratos Públicos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 291/21 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO E ACEITAÇÃO DAS 

LISTAS DE ERROS E OMISSÕES E RETIFICAÇÃO DAS PEÇAS DO 

PROCEDIMENTO CONCURSO PÚBLICO, SEM PUBLICIDADE INTERNACIONAL, 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA 

DE GESTÃO INTEGRADA DE MOBILIDADE DO CONCELHO DE ÁGUEDA. ---------- 

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

disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 12 de maio último, através do 

qual, dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, aprovou, a prorrogação do 

prazo para a entrega das propostas referentes ao Concurso Público, sem publicidade 
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internacional para a Aquisição de Serviços para desenvolvimento de Plataforma de 

Gestão Integrada de Mobilidade do Concelho de Águeda, no âmbito da Candidatura 

“Sistema de gestão e informação para soluções inovadoras e experimentais de 

transporte”, por um período de  trinta e sete dias, nos termos do previsto no artigo 64.º 

do Código dos Contratos Públicos, tendo em conta o exposto na ata n.º 01 do 

respetivo Júri. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Mais foi deliberado, aceitar as respostas aos erros e omissões, retificação das 

peças do procedimento, bem como o respetivo modelo de aviso de prorrogação de 

prazo, sem alteração do preço base, tendo em conta o exposto na ata n.º 2 do 

respetivo júri do procedimento, datada de 2 de junho corrente. ------------------------------ 

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

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

--------PROPOSTA 292/21 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO, 

VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO INSTALADOS EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E 

EDIFÍCIOS ESCOLARES - AM/DAF/SERV-045/21 - SUBMISSÃO DA ATA DO JÚRI 

N.º 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 31 de maio último, através do qual, 

dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, aprovou a resposta à questão que foi 

considerada como erro, conforme é mencionado na Ata n.º 1 do respetivo Júri do 

procedimento, que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto 

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

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

--------PROPOSTA 293/21 - ABERTURA DA “PARTICIPAÇÃO NO OPEN CALL DE 

ARTE URBANA”------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereador Paulo Seara, aprovar a criação da iniciativa “Open Call de Arte Urbana”, nos 

termos da proposta que foi presente e se encontra arquivada na aplicação informática 

junto à agenda desta reunião, e do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, alínea 

e) do n.º 2 do artigo 23º e a alínea ff) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 

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

--------PROPOSTA 294/21 - CRIAÇÃO DA  INICIATIVA “TALENTOS AGITÁGUEDA – 

EDIÇÃO ESPECIAL 2021” ----------------------------------------------------------------------------- 

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

abstenção do Sr. Vereador Paulo Seara, aprovar a criação da iniciativa “Talentos 

AgitÁgueda – Edição Especial 2021”, nos precisos termos da proposta que foi 

presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta 
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reunião e em conformidade com o disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 23º e nas 

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

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

--------PROPOSTA 295/21 - RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DE APROVAÇÃO DO 

ACORDO DE PARCERIA COM A CERCIAG PARA RENOVAÇÃO DO CENTRO DE 

RECURSOS INTEGRADOS (CRI) ------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto 

no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, ratificar o 

despacho da Sr.ª Vereadora Elsa Corga, através do qual, dadas as circunstâncias 

excecionais e urgentes, aprovou, o Acordo de Pareceria com a CERCIAG para 

renovação do Centro de Recursos Integrados (CRI). ------------------------------------------- 

---------REGULAMENTOS ------------------------------------------------------------------------------ 

---------PROPOSTA 297/21 - REGULAMENTO DA CAMPANHA DE APOIO AO 

COMÉRCIO LOCAL “COMPRE EM ÁGUEDA” FASE II --------------------------------------- 

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

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

Duarte, aprovar o início do procedimento conducente à aprovação do Regulamento da 

Campanha de Apoio às famílias e comércio local “Compre em Águeda” , dispensando 

a audiência de interessados, ao abrigo da alínea a) n.º 3 artigo 100.º do Código do 

Procedimento Administrativo, pelos motivos expostos na proposta que foi presente e  

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

--------De igual modo foi deliberado, nos termos do disposto nas alíneas k) e ccc) do n.º 

1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09, delibere submeter à 

apreciação da Assembleia Municipal a aprovação do presente Regulamento, que se 

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

--------Acerca desta assunto, o Sr. Vereador António Duarte disse que em seu entender 

esta não é a altura ideal para se apoiar o comércio, que se deve, paulatinamente, 

voltar à vida normal e que a verba que se pretende gastar com esta iniciativa deveria 

ser guardada para gastar mais tarde, em janeiro ou fevereiro, porque não se sabe o 

que poderá acontecer nessa altura. ----------------------------------------------------------------- 

--------Também o Sr. Vereador Antero Almeida se referiu a esta assunto para dizer que 

embora concorde com a proposta, a acha redutora, porque apenas se aplica ao 

comércio quando existem muitos outros setores, também em dificuldades, que vão 

ficar de fora dos apoios a conceder pela Câmara.-----------------------------------------------  

---------O Sr. Vereador Paulo Seara, sobre a proposta em apreço, disse que ficava 

contente por ver espelhado naquele documento algumas das sugestões que tem vindo 

a apresentar. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------PESSOAL ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 300/21 - RECRUTAMENTO 19 ASSISTENTES OPERACIONAIS – 

AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA - RESERVA RECRUTAMENTO ------------------- 

--------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em conta o descrito 

na proposta respetiva e nos termos do 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 o recrutamento de 

mais 19 (dezanove) Assistentes Operacionais – Auxiliares de Ação Educativa, 

previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal para 2021, com recurso à reserva de 

recrutamento interna. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------A propósito deste assunto, o Sr. Presidente informou que todos os 

estabelecimentos de ensino do concelho estão dotados de Auxiliares de Ação 

Educativa em número superior ou rácio nacional definido pelo governo. ------------------ 

--------IMPOSTOS MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 301/21 - DECISÃO DE ANULAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

MAJORAÇÃO IMI ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Analisados todos os processos que foram presentes, nomeadamente a 

apreciação das exposições apresentadas, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

relativamente a cada um dos processos, o seguinte: ------------------------------------------- 

--------MANTER A MAJORAÇÃO DOS SEGUINTES PRÉDIOS:----------------------------- 

--------Prédio Urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 1503 sito na União de freguesias 

de Águeda e Borralha, propriedade de Maria Antónia dos Santos Fernandes ; ------------------ 

---------Prédio Urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 927 sito na União de freguesias 

de Recardães e Espinhel, propriedade de Cabeça de Casal da Herança de António Gomes 

Morgado ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Prédio Urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 3330 sito na Freguesia de 

Macinhata do Vouga, propriedade de Cabeça de Casal da Herança de João Fernandes 

Martins ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------ANULAR A MAJORAÇÃO DOS SEGUINTES PRÉDIOS: ------------------------------------- 

--------Prédio Urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 2445, sito na União de Freguesias 

de Recardães e Espinhel, propriedade de Hugo das Neves Pereira; -------------------------------- 

--------Prédio Urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 1451 sito na União de Freguesias 

de Trofa, Segadães  e Lamas do Vouga,  propriedade de Cabeça de Casal da Herança de 

Mário Rocha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL----- 

--------PROPOSTA 303/21 - 2ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA ANO 2021 ------------------------- 
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---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida, aprovar a segunda Alteração 

Modificativa das Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2021 que resulta da 

necessidade de criação de novas rubricas, associadas a projetos financiados e à criação de 

plurianualidade de outras rubricas já existentes, não alterando o valor global do orçamento 

para o ano de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------De igual modo foi deliberado, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 

25.º e da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro submeter esta segunda Alteração Modificativa das Opções do Plano e Orçamento 

para o ano de  2021, à apreciação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------ 

--------ASSUNTOS FINANCEIROS ------------------------------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 304/21 - RELATÓRIO SEMESTRAL --------------------------------------- 

--------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara tomou conhecimento, nos termos do 

disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, do 

relatório semestral do auditor externo sobre a situação económica e financeira do 

Município, o qual vai ser remetido à Assembleia Municipal, também para 

conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Sobre este assunto, o Sr. Vereador Antero Almeida realçou a baixa taxa de 

execução do Orçamento Municipal, que é referido no documento em apreço. ---------- 

-------O Sr. Vereador Paulo Seara alertou para as consequências legais de, há dois 

anos consecutivos, a taxa de execução ter sido inferior a 85% do valor previsto em 

Orçamento e referiu o aumento do valor cobrado em sede de IMI, o que lastima, 

porque isso configura uma penalização dos contribuintes. ------------------------------------ 

--------Relativamente ao valor do IMI, o Sr. Vereador Edson Santos informou que o 

valor da taxa daquele Imposto não sofreu qualquer alteração pelo que o aumento do 

imposto liquidado se deve, certamente, ao aumento da construção no concelho. ------ 

-------Quanto ao facto da taxa de execução orçamental ser inferior à prevista, o Sr. 

Vereador Edson Santos referiu que isso é sempre previsível porque, aquando da 

elaboração das Opções do Plano e Orçamento, se inscrevem obras candidatas a 

financiamentos que, por vezes, não se concretizam, o que faz diminuir a taxa de execução 

relativamente ao orçamentado. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------INVENTÁRIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS ---------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 305/21 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 -------------------------------- 

-------Ouvidas as explicações e as informações prestadas, tanto pelo Sr. Presidente 

como pelo Sr. Vereador Edson Santos sobre o documento em análise, a Câmara 

deliberou, nos termos do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o Inventário dos bens, direitos e obrigações 
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patrimoniais do município e respetiva avaliação e ainda os documentos de Prestação 

de Contas do ano 2020, que se encontram junto à proposta que foi presente e que vão 

ser arquivados na Aplicação Informática, junto à Agenda deste reunião. ----------------- 

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

33.º do referido Anexo I do mesmo preceito legal, submeter os documentos em apreço 

à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------- 

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

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

--------Durante a análise deste documento, tanto o Sr. Vereador Antero Almeida como 

o Sr. Vereador António Duarte disseram que foi impraticável analisar 

convenientemente o documento em apreço, dado o grande volume de informação e o 

pouco tempo que lhes foi concedido para isso, pelo que, perante a impossibilidade de 

fazerem uma análise mais profunda de toda a documentação, não têm nada contra 

nem a favor da aprovação da Prestação das Contas do ano de 2020. --------------------- 

--------O Sr. Vereador Antero Almeida referiu, ainda, que, da análise que fez aos 

documentos em causa, se apercebeu da discrepância entre alguns valores constantes 

dos quadros e a sua descrição no texto respetivo, o que o deixou na duvida sobre 

quais serão os valores corretos. ---------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Paulo Seara, que interveio a seguir, referiu que as Contas em 

análise refletem uma grande diferença entre a despesa que foi projetada para o ano 

em causa e a que foi realizada, o que confirma aquilo que sempre tem vindo a dizer: 

que os valores constantes das Opções do Plano e Orçamento são empolados, não 

correspondendo à realidade do concelho. -------------------------------------------------------------------- 

--------Acrescentou este Sr. Vereador, que entende que este procedimento de empolar  os 

valores das Opções do Plano e do Orçamento deve ser corrigido, que se deve ser mais 

rigoroso nas previsões, tanto das receitas como do investimento, até porque se sabe 

sempre, por comparação com os anos anteriores, o valor de investimento que é possível 

realizar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Edson Santos, que interveio a seguir, disse que as Opções do Plano e 

Orçamento são uma ferramenta previsional de que a Câmara dispõe, e que é devidamente 

escrutinada tanto nos Relatórios Semestrais do Auditor Externo como na Prestação de 

Contas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Acrescentou este Sr. Vereador que a execução da Despesa de Investimento, por ser 

executada através dos vários concursos levados a efeito, é perfeitamente controlável, e que 

a despesas correntes são ao longo do ano, alvo de um controlo apertado ------------------------ 

-------Eram dezasseis 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 
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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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