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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 4/21 EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2021 

 

---------Aos quinze dias do mês de Julho de dois mil e vinte e um, realizou-se uma 

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

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

VIEGAS SANTOS, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, PAULO ALEXANDRE 

GUERRA AZEVEDO SEARA, ANTÓNIO MANUEL GAMA DUARTE e  ANTERO 

RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA.---------------------------------------------------------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, ERCÍLIA PIRES GONÇALVES.--------------- 

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

a reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta da Sr.ª Vereadora 

Elsa Corga, que se encontra de férias. ------------------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 337/21 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE BARRÔ E AGUADA DE 

BAIXO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO----------------------------------------- 

--------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, no 

sentido de promover a boa colaboração entre o Município e as Juntas/Uniões de 

Freguesia, bem como garantir a prossecução das respetivas atribuições, sempre tendo 

em vista a promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a 

melhoria da qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos 

recursos disponíveis, aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal, de 

acordo com o disposto na alínea j) do n.º 1do artigo 25.º e nas alíneas o), t) e ccc), do 

n.º1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a  

celebração de um Protocolo de Colaboração entre o Município de Águeda e a União 

de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, que prevê a atribuição de um apoio 

financeiro para realização de obras de beneficiação do Largo de São Cristóvão, no 

lugar do Passadouro e do Largo da Senhora da Alumieira, no lugar da Landiosa, 

ambas em Aguada de Baixo, no valor de 32.000,00 €, nos precisos termos da 

Proposta que foi presente e da Minuta que faz parte integrante da mesma, 

encontrando-se, ambas, arquivadas na Aplicação Informática junto à Agenda desta 

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

-------PROPOSTA 338/21 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE 

VALONGO DO VOUGA NO ÂMBITO DO EVENTO “FESTAS DA VILA” 2021 ---------- 
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-------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos 

termos da proposta que foi presente, considerando o interesse e impacto que esta 

iniciativa tem para a freguesia e, simultaneamente, para o Concelho, atribuir um apoio 

financeiro no valor de 1.200,30€ à Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, no 

âmbito do evento “Festas da Vila” 2021 e, em conformidade com a alínea j) do artigo 

25º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter esta resolução à 

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

---------PROPOSTA 340/21 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE RECARDÃES E 

ESPINHEL PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ----------------------------------- 

--------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, à União de 

Freguesias de Recardães e Espinhel, mos termos do Protocolo de Colaboração que 

foi presente e aprovado, um apoio financeiro de valor até 25.000,00€ destinado a 

apoiar o pagamento das despesas que vêm sendo assumidas por esta autarquia, no 

âmbito do apoio logístico que tem prestado ao Centro de Vacinação em funcionamento 

no Centro de Saúde de Recardães.------------------------------------------------------------------ 

--------Mais foi deliberado, tendo em conta o disposto nas alíneas m),o) e ccc), do n.º 1 

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

de 12 de setembro, submeter esta resolução à apreciação da Assembleia Municipal. --

------PROPOSTA 341/21 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE ÁGUEDA E A FREGUESIA DE MACINHATA DO VOUGA PARA ATRIBUIÇÃO DE 

APOIO FINANCEIRO ----------------------------------------------------------- 

--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos 

termos da proposta que foi presente, revogar a deliberação do Executivo Municipal, 

tomada em reunião realizada em 15 de fevereiro de 2021, que aprovou a celebração 

do Protocolo de Colaboração entre o Município de Águeda e a Junta de Freguesia de 

Macinhata do Vouga, para atribuição de Apoio Financeiro, no valor total de 30.000,00 

€, para execução de obras de ampliação e requalificação da Junta de Freguesia de 

Macinhata do Vouga – 1.ª Fase e aprovar um novo, nos termos da Minuta que foi 

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

desta reunião, com o mesmo valor e destinado a comparticipar as seguintes 

iniciativas; Requalificação do Parque de Merendas do Béco; Elaboração dos Projetos 

de ampliação e criação de mini auditório da Junta de Freguesia de Macinhata do 

Vouga; Elaboração do projeto de arquitetura e engenharia associada à Candidatura n.º 

PDR2020 -10216-065351 para Requalificação do Edifício do Núcleo Ferroviário de 

Sernada do Vouga; Requalificação do piso da parte antiga do Cemitério Paroquial de 
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Macinhata do Vouga, em Calçada Portuguesa "Campo das Flores" e Pintura de muros 

no Cemitério Paroquial de Macinhata do Vouga. ------------------------------------------------- 

--------Mais foi deliberado, tendo em vista o disposto  nas alíneas m), t), ee),  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, submeter esta resolução à apreciação da Assembleia 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 342/21 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E A FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA PARA 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO -------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do n.º 1 e 

das alíneas g), j) e k) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 

em conformidade com a proposta que foi presente, atribuir à Junta de Freguesia de 

Valongo do Vouga, um apoio extraordinário, no valor de 24.000,00€, destinado a 

apoiar a aquisição e transformação de uma viatura de combate a incêndios, para 

melhoramento da frota da Unidade Local de Proteção Civil de Valongo do Vouga, de 

acordo com o disposto no Protocolo de Colaboração que foi presente e aprovado e  se 

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

--------De igual modo deliberado, tendo em vista o disposto na alínea j) do n.º 1 do 

artigo 25.º e nas alíneas o), t) e ccc), do n.º1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, submeter esta resolução à apreciação da Assembleia 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 344/21 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA 

RIBEIRA PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO ---------- 

--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos 

termos do Protocolo de Colaboração que foi presente e aprovado e se encontra 

arquivado na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, atribuir um apoio 

extraordinário, no valor de 33.126,40 €, à União de Freguesias de Travassô e Óis da 

Ribeira, destinado a comparticipar a pavimentação de uma zona de estacionamento 

que irá dar apoio à nova Unidade de Saúde, ao cemitério e ao novo armazém da Junta 

de Freguesia de Travassô. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal, de acordo com o disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º e nas alíneas 

o), t) e ccc), do n.º1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------PROPOSTA 345/21 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E A FREGUESIA DE FERMENTELOS PARA ATRIBUIÇÃO 

DE APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO --------------------------------------------------- 

-------A seguir, a Câmara, deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara e Antero Almeida, de acordo com o disposto nas alíneas o), t) 

e ccc), do n.º1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

aprovar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 42.500,00€, à Junta de 

Freguesia de Fermentelos, com vista a comparticipar a aquisição e instalação do 

Monumento à Música e ao Músico, no Largo do Arraial da Nossa Senhora da Saúde, 

nos precisos termos da Minuta do Protocolo de Colaboração que foi presente e 

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

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

-------De igual modo foi deliberado, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º da 

referida Lei, submeter esta resolução à apreciação da Assembleia Municipal.----------- 

--------PROPOSTA 346/21 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS PARA COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DA DINAMIZAÇÃO E 

GESTÃO DO CENTRO INTERPRETATIVO DE ESPINHEL ---------------------------------- 

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

termos do 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, aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal, a 

celebração de um Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências para 

Cooperação no âmbito da dinamização e gestão do Centro Interpretativo de Espinhel, 

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

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

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

--------PROPOSTA 339/21 - ALTERAÇÃO DO PROTOCOLO n.º 249/21 – 

“EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES” – ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL E RECREATIVA MARCHAS D’ ALEGRIA ---------------------------------------- 

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

Adenda ao Protocolo n.º 249/21, relativo à execução de obras de beneficiação das 

instalações da Associação Cultural e Recreativa Marchas d’Alegria aprovado em 

Reunião de 15 de junho e em Sessão da Assembleia Municipal de 24 e 25 de junho de 

2021, que altera os valores contemplados na Cláusula Segunda, conforme novo 

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

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

--------AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS  ----------------------------------------------------- 
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--------PROPOSTA 343/21 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE 

PEQUENAS OBRAS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRENTES, NOS 

ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO ASSOCIADOS AOS AGRUPAMENTOS DE 

ESCOLAS DO CONCELHO DE ÁGUEDA - PROPOSTA DE APROVAÇÃO DE 

DESPESA PLURIANUAL ------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea ccc) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter a 

presente proposta de aquisição de serviços para realização de pequenas 

reparações/manutenção corrente nos estabelecimentos de educação associados aos 

Agrupamentos de Escolas do concelho de Águeda, à consideração e aprovação da 

Assembleia Municipal, nos termos do disposto da alínea c) do n.º 1, do artigo 6.º da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, uma 

vez que se prevê que a despesa seja liquidada até ao final do ano letivo 2021/2022, ou 

seja 31 de julho de 2022, que será o prazo de vigência do Contrato.----------------------- 

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

reunião encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Ercilia Pires 

Gonçalves, 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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