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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 14/21 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2021 

 

---------Aos vinte dias do mês de Julho 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, ERCÍLIA PIRES GONÇALVES.--------------- 

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

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

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

--------Dando inicio a este ponto da Ordem do Dia o Sr. Vereador Antero Almeida disse 

que se apercebeu que existem vários funcionários no tribunal, residentes fora do 

concelho, que por falta de transporte publico, estão a sentir dificuldades em se 

deslocarem  para o local de trabalho, e que, embora reconheça que este assunto não 

é da responsabilidade da Câmara, entende que se deveriam envidar esforços, 

nomeadamente junto da Transdev, para resolver situações deste tipo. -------------------- 

--------Continuando a sua intervenção, este Sr. Vereador referiu que os enfeites que 

este ano foram colocados nas ruas da cidade têm originado muito lixo que se espalha 

pelo chão, nomeadamente peças em plástico, pelo que, por uma questão de 

sustentabilidade ambiental, recomenda que se estudem alternativas a este tipo de 

decoração. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------De seguida, este Sr. Vereador disse que lhe têm chegado relatos, de utentes da 

Unidade de Saúde de Aguada de Cima, sobre as dificuldades em se obter, naquele 

serviço, atestados ou requisições para exames médicos e referiu que, embora não 

sendo da competência direta da Câmara, se tomassem medidas para minimizar os 

efeitos esta situação. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------A terminar a sua intervenção, o Sr. Vereador Antero Almeida lembrou que ainda 

não lhe foi entregue o Relatório, que oportunamente solicitou, dos serviços jurídicos 

prestados ao município pela sociedade de advogados que a Câmara contratou. ------- 

--------O Sr. Vereador António Duarte, que interveio a seguir, disse que entende que, 

esteticamente, a decoração das ruas da cidade esta bastante bem mas que se verifica 
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que algumas peças de plástico se têm vindo a desprender, caindo no chão, o que, não 

sendo bonito de ver, em nada contribui para a sustentabilidade ambiental que se 

pretende. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Acrescentou este Sr. Vereador que gostaria que a Câmara mantivesse a 

atratividade da cidade com a decoração das ruas mas que alerta para o cuidados a 

ter, a nível de sustentabilidade ambiental quando se usa o plástico, e para o perigo de 

incêndio quando se alia este tipo de material com enfeites de néon. ----------------------- 

-------Relativamente às questões levantadas pelo Sr. Vereador António Duarte, o Sr. 

Vereador Edson Santos informou que a maior parte dos enfeites de plástico com que 

se adornaram as ruas são provenientes de reciclagem e reutilização, que a questão 

ambiental foi tida em conta e que, quanto à questão de segurança, pela utilização de 

materiais de plástico e de néon, foi pedido parecer aos bombeiros, que informaram 

não haver perigo por os materiais não serem inflamáveis. ------------------------------------ 

-------Concluindo a sua intervenção, o Sr. Vereador Edson Santos disse que a Câmara 

tomou todas as precauções e teve em conta todas as boas práticas mas que acidentes 

existem e podem acontecer. --------------------------------------------------------------------------- 

---------ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO E DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 4/21 -------

--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 nas reuniões a que as mesmas 

dizem respeito, as atas da última reunião e da reunião Extraordinária n.º 3/21.------------

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

---------A ata da ultima reunião foi 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 do Executivo, porque entendem que deveriam 

ser feitas da mesma forma que as da Assembleia Municipal, com gravação das 

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

-------Quanto à Ata da reunião Extraordinária n.º 4/21 foi aprovada por unanimidade. ---

----A leitura destas atas foi dispensada, uma vez que foram disponibilizadas aos Srs. 

Membros do Executivo, juntamente com a documentação referente a esta reunião. -----

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

---------AÇÃO SOCIAL ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 350/21 - APOIO NA MELHORIA DAS CONDIÇÕES 

HABITACIONAIS – MUNÍCIPE RAUL CORREIA MELO --------------------------------------- 
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-------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade,  

nos termos das alíneas h) do artigo 23º e v), do n.º1, do artigo 33.º, do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, e nos termos da alínea c) do 

artigo 34ºE/1 e do n.º 2 do artigo 56.E/1 do Código Regulamentar do Município de 

Águeda, aprovar o fornecendo de 9 latas de tinta de 20 litros cada, até ao valor total de 

284,40€, incluindo IVA à taxa legal em vigor, com vista a apoiar a melhoria das 

condições habitacionais de cidadão com incapacidade física, residente em Lamas do 

Vouga, que a Associação ‘os Pioneiros’ se propõe levar a efeito. --------------------------- 

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

--------PROPOSTA 348/21 - DISPENSA PARCIAL DO CUMPRIMENTO DA DOTAÇÃO 

DE 1 LUGAR DE ESTACIONAMENTO E A ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO DA 

RESPETIVA COMPENSAÇÃO EM NUMERÁRIO - FERREIRA & COMPANHIA, LDA. 

(PROCESSO DE OBRAS N.º 544/87) -------------------------------------------------------------- 

--------Presente, a seguir, o Processo n.º 544/87, em nome da empresa FERREIRA & 

COMPANHIA, LDA., com sede na rua da Arrota de Baixo, n.º 32, no lugar de  

Cumeada, na freguesia de Valongo do Vouga, que vem apresentar a reformulação do 

projeto de arquitetura de ampliação e alteração de estabelecimento industrial que 

pretende levar a efeito na rua da Arrota de Baixo, n.º 32, no referido lugar de 

Cumeada, constatando-se que não é dado cumprimento ao previsto na alínea b), do 

n.º 2, do artigo 66.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, uma 

vez que não está previsto um lugar de estacionamento público para viaturas ligeiras a 

que a empresa estava obrigada. ---------------------------------------------------------------------- 

--------Tendo em conta o parecer técnico emitido e a exceção prevista na alínea c), do 

n.º 3, do artigo 66.º do regulamento do PDM, e considerando as dimensões da 

parcela, a situação urbana consolidada com a execução de muros e arranjos 

exteriores e ponderadas as razões de economia e funcionalidade interna, a Câmara 

deliberou aprovar a dispensa parcial do cumprimento da dotação de um lugar de 

estacionamento e a aceitação do pagamento da respetiva compensação em 

numerário, no montante de 91,96€, definida nos termos e condições estipuladas no n.º 

4 do artigo 66.º do Regulamento do PDM, em conjugação com o n.º 9 do artigo15.º/A1 

e artigo 17.º/A1, do Código Regulamentar do Município de Águeda, em vigor . --------- 

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

Vereadores Paulo Seara e António Duarte. -------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 355/21 - DISPENSA DO CUMPRIMENTO DA DOTAÇÃO DE 

ESTACIONAMENTO PRIVATIVO E A ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO DA 
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RESPETIVA COMPENSAÇÃO EM NUMERÁRIO - CASA DO POVO DE VALONGO 

DO VOUGA (PROCESSO DE OBRAS N.º 231/20) --------------------------------------------- 

---------De seguida, foi presente o processo 231/20, em nome de CASA DO POVO DE 

VALONGO DO VOUGA, com sede na rua da Casa do Povo n.º 2, em Valongo do 

Vouga, que vem apresentar novos elementos no âmbito do procedimento de 

licenciamento do projeto de «demolição, alteração, ampliação e legalização de 

edifício» que possui na Rua da Casa do Povo n.º 2, na referida freguesia de Valongo 

do Vouga, constatando-se que não é dado cumprimento ao previsto na alínea j), do n.º 

1, do artigo 66.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, uma vez 

que não está previsto criar cinco lugares de estacionamento privativo para ligeiros a 

que a instituição estava abrigada por via deste licenciamento. ------------------------------- 

--------Analisado o parecer técnico n.º MDS2021-169 que foi emitido a Câmara 

deliberou, nos termos da exceção prevista na alínea c), do n.º 3, do artigo 66.º do 

regulamento do PDM, aprovar a dispensa do cumprimento da dotação dos cinco 

lugares de estacionamento privativo para ligeiros em falta e aceitar o pagamento da 

respetiva compensação em numerário, no montante de 960,30€, definida nos termos e 

condições estipuladas no n.º 4 do artigo 66.º do Regulamento do PDM, em conjugação 

com o n.º 9 do art.º15.º/A1 e artigo 17.º/A1, do Código Regulamentar do Município de 

Águeda em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Paulo Seara e António Duarte -------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 349/21 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA – MARIA 

LUDOVINA TAVARES OLIVEIRA (PROCESSO DE OBRAS N.º 96/21) ------------------ 

--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, 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 155,00m2, a destacar do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 

n.º 1594 e descrito na conservatória do registo predial de Águeda sob o artigo n.º 

1976/20110120, com a área total de 676,00m2, confinante com a rua das Lapeiras e a 

rua Clemente de Carvalhais, em Carvalhais, na União de Freguesias de Trofa, 

Segadães e Lamas do Vouga, propriedade de Maria Ludovina Tavares Oliveira, 

residente na rua do Vale da Igreja, n.º 18, em Fontes, na Freguesia de Alquerubim. -- 
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---------Esta proposta foi aprovada, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador   

Paulo Seara. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 365/21 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - GEORGINA 

EUGÉNIA RODRIGUES SANTOS (PROCESSO DE OBRAS N.º 167/20) --------------- 

--------De seguida, a Câmara deliberou, 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 

1674,50m2, a destacar do prédio inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 5236, com a 

área total de 3550m2, localizado na rua da Gândara do Pisco, n.º 420, em Assequins, 

Águeda, propriedade de Georgina Eugénia Rodrigues Neto Santos, residente na 

Avenida Calouste Gulbenkian, Bloco 4, 5.º Andar, n.º 50, em Águeda, na União de 

Freguesias de Águeda e Borralha. ------------------------------------------------------------------- 

---------Esta proposta foi aprovada, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador   

Paulo Seara. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 364/21 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - JAIME 

DUARTE COSTA (PROCESSO DE OBRAS N.º 121/21) -------------------------------------- 

--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, 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 2.925,00 m2, a destacar do prédio com descrição predial n.º 2975/20210312 e 

inscrito na matriz rústica n.º3260, com a área total de 5.958,00 m2, sito na Arrota Nova 

– União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, propriedade de Jaime 

Duarte Costa , com residência na rua Póvoa de Cima 268, em Sever do Vouga. ------ 

--------Esta proposta foi aprovada, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador   

Paulo Seara.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------PROPOSTA 351/21 - AUTORIZAÇÃO DE BALANÇOS DE CONSTRUÇÃO 

SOBRE O ESPAÇO PÚBLICO COM VARANDAS E PAGAMENTO DO VALOR DA 

TAXA DE OCUPAÇÃO - MEDIÁGUEDA IMOBILIÁRIA, LDA. (PROCESSO DE 

OBRAS N.º 210/20). ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente foi presente o processo n.º 210/20, em nome de MEDIÁGUEDA 

IMOBILIÁRIA, LDA., com sede na rua do Cabeço, n.º 159, em Maçoida, na União de 
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Freguesias de Águeda e Borralha, que apresentou um projeto de arquitetura relativo 

às obras de construção de um edifício de habitação multifamiliar, composto por quatro 

fogos de tipologia T1, em regime de propriedade horizontal, para um terreno sito na 

rua Dr. Adolfo de Almeida Ribeiro, na referida União de Freguesias de Águeda e 

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

--------O Parecer Técnico n.º KMF2021 112, emitido em 02 de julho último, refere que o 

projeto de arquitetura apresentado contempla varandas com balanço de 1,10m sobre o 

espaço público (passeio), tratando-se de ocupação do espaço público aéreo, 

constituído como área de cedência proposta no projeto apresentado. --------------------- 

---------Analisado o processo, a Câmara deliberou  autorizar o balanço sobre o espaço 

público com varandas mediante o pagamento do respetivo valor da taxa de ocupação, 

nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 27.º/A1, da Parte A, do Código 

Regulamentar do Município de Águeda, no montante de 1.944,00€. ----------------------- 

---------Esta proposta foi aprovada, por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador 

Paulo Seara . ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------PROPOSTA 354/21 - DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE - 

SANDRA FERNANDES SILVA (PROCESSO DE OBRAS N.º 102/05) -------------------- 

---------Seguiu-se a análise do processo n.º 102/05, em nome de Sandra Fernandes 

Silva, residente na rua do Cabeço, n.º 100, em Serém de Baixo, freguesia de 

Macinhata do Vouga, que procedeu ao levantamento do Alvará de Licenciamento de 

Obras de Alterações n.º 44/16, emitido em 2016.03.31, relativamente a uma habitação 

sita na rua do Cabeço, n.º 100, no referido lugar de Serém de Baixo, com prazo para 

execução das obras até 2018.03.31. ---------------------------------------------------------------- 

--------Considerando a informação prestada pelo Serviço de Fiscalização n.º VM2021-

244, que foi presente, verifica-se que as obras não foram concluídas no prazo fixado 

na licença, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 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 (RJUE). ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------Assim, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a intenção de declarar 

a caducidade da licença em apreço, conforme previsto no n.º 5 do artigo 71.º do 

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

--------PROPOSTA 366/21 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - CERÁGUEDA - 

CERÂMICA ARTÍSTICA, LDA. (PROCESSO DE OBRAS N.º 286/92) -------------------- 

--------Continuando este ponto da Ordem do Dia, foi presente o processo  n.º 286/92, 

em nome da firma CERÁGUEDA - Cerâmica Artística, Lda., com sede na rua dos 

Moleiros, na Zona Industrial de Alagôa, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, 
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que apresentou um projeto para a construção de balneários no interior das suas 

instalações e abertura de vão de iluminação no alçado lateral esquerdo para permitir a 

ventilação/iluminação dos mesmos, aprovado e titulado pelo alvará de licenciamento 

de obras de alteração n.º 174/10, cujo prazo para a conclusão das obras, após 

prorrogação legal concedida, era até 21 de março de 2012. --------------------------------- 

--------Analisado o processo verifica-se que o requerente tomou conhecimento da 

deliberação tomada na Reunião de Câmara de 20 de dezembro de 2016, que 

manifesta a intenção de aprovar a caducidade do processo em causa em virtude das 

obras não terem sido iniciadas no prazo de 12 meses a contar da data de emissão do 

alvará, conforme o estabelecido na alínea a) do n.º 3 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 

9de setembro (RJUE – Regime Jurídico de Urbanização e Edificação).------------------- 

--------Posto isto, e decorrido o prazo de exercício do direito de audiência prévia, sem 

que o requerente tenha apresentado qualquer argumento que alterasse essa 

resolução, a Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade da licença, de 

acordo com o previsto no n.º 5 do artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, na sua atual redação. --------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 376/21 - NÃO DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE – SILVER SAND, 

LDA. (PROCESSO DE OBRAS N.º 124/10) ------------------------------------------------------- 

---------De seguida, foi presente o processo n.º 124/10 em nome da firma SILVER 

SAND, LDA., com sede na rua do Alto do Forno, Apartado 50, no lugar e freguesia de 

Aguada de Cima, que, em sede de audiência prévia de interessados, veio solicitar que 

não seja declarada a caducidade do alvará de licença de construção n.º 128/14, no 

seguimento da notificação n.º 390/21, de 17 de fevereiro, com a comunicação da 

deliberação do Executivo de 16 de fevereiro de 2021, que manifesta a intenção de 

declarar a caducidade do alvará daquela licença de construção. ---------------------------- 

--------Analisada a exposição e demais elementos do processo, nomeadamente o 

parecer técnico emitido pela Divisão de Gestão Urbanística n.º CTS 2021 174, e uma 

vez que o requerente pretende retomar a construção, pedindo para o efeito nova 

prorrogação de prazo, a Câmara deliberou, por unanimidade, não declarar a 

caducidade do alvará n.º 128/14, concedendo a prorrogação do prazo, por mais um 

ano, para conclusão dos trabalhos nele previstos .---------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 353/21 - TOMADA DE CONHECIMENTO DA CONTA FINAL DA 

EMPREITADA - REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS PARA RESIDÊNCIAS 

UNIVERSITÁRIAS --------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Continuando os trabalhos, a Câmara tomou conhecimento da conta final da 

empreitada de Requalificação de Edifícios para Residências Universitárias, a qual foi 

adjudicada à empresa António Lopes Pina Unipessoal, Lda., por deliberação tomada 

em reunião de 5 de junho de 2018. ------------------------------------------------------------------ 

---------PROPOSTA 356/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERACÃO DA CAUÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM VALE 

GRANDE - AGUADA DE CIMA ----------------------------------------------------------------------- 

--------Presente, a seguir o processo referente à empreitada de Pavimentação de 

Arruamentos em Vale Grande, freguesia de Aguada de Cima, através do qual se 

verifica que tendo-se vistoriado a totalidade da obra, se verificou que a mesma se 

encontra concluída, nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando 

deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, pelas quais se deva 

responsabilizar o empreiteiro. ------------------------------------------------------------------------- 

---------Nestes termos, a Câmara deliberou, aprovar o respetivo auto de vistoria geral e, 

consequentemente, proceder à liberação de 15% da caução existente, nos termos da 

proposta que foi presente. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------PROPOSTA 357/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERACÃO DA CAUÇÃO - REQUALIFICAÇÃO URBANA - TROÇO POENTE DA 

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

---------Prosseguindo a reunião, foi presente o processo referente à empreitada de 

Requalificação Urbana – Troço Poente da Rua dos Bombeiros Voluntários , através do 

qual se verifica que foi vistoriada a totalidade da obra, tendo-se verificado 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, aprovar o respetivo auto de vistoria geral e, 

consequentemente, proceder à  liberação de 30% da caução existente, nos termos da 

proposta que foi presente. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

---------PROPOSTA 358/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERACÃO DA CAUÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA CASTICEIRA - 

FREGUESIA DA BORRALHA E REFORÇO BETUMINOSO DOS ACESSOS A 

AGADÃO - FELGUEIRA E AO SALGUEIRO - FREGUESIA DO PRÉSTIMO ------------ 
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--------De seguida, foi presente o processo referente à empreitada de Pavimentação da 

Travessa da Casticeira – Freguesia da Borralha e Reforço Betuminoso dos Acessos a 

Agadão – Felgueira e ao Salgueiro – Freguesia do Préstimo, através do qual se 

verifica que foi vistoriada a totalidade da obra, e que se verificou que a mesma se 

encontra concluída, nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando 

deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, pelas quais se deva 

responsabilizar o empreiteiro.-------------------------------------------------------------------------- 

--------Nestes termos, a Câmara deliberou, aprovar o respetivo auto de vistoria geral e, 

consequentemente, proceder à  liberação de 90% da caução existente, nos termos da 

proposta que foi presente. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

---------PROPOSTA 359/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIOS ARRUAMENTOS NAS 

FREGUESIAS DE ÁGUEDA E RECARDÃES ---------------------------------------------------- 

---------Continuando os trabalhos, foi presente o processo referente à empreitada de 

Pavimentação de Vários Arruamentos nas Freguesias de Águeda e Recardães (Rua 

do Sobreiro, Rua Principal, Rua da Gândara e Rua Vale das Ónicas na União das 

freguesias de Águeda e Borralha e Rua do Cruzeiro na União das freguesias de 

Recardães e Espinhel) através do qual se verifica que foi vistoriada a totalidade da 

obra, 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. ------------------------ 

---------Nestes termos, a Câmara deliberou, aprovar o respetivo auto de vistoria geral e, 

consequentemente, proceder à liberação de 25% da caução existente, nos termos da 

proposta que foi presente. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

---------PROPOSTA 360/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA - PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIOS ARRUAMENTOS NAS 

FREGUESIAS DE ÁGUEDA E RECARDÃES ---------------------------------------------------- 

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

Públicos, a totalidade da empreitada de Pavimentação de Vários Arruamentos nas 

Freguesias de Águeda e Recardães (Rua do Sobreiro, Rua Principal, Rua da Gândara 

e Rua Vale das Ónicas na União das freguesias de Águeda e Borralha e Rua do 

Cruzeiro na União das freguesias de Recardães e Espinhel) e verificando-se que a 

mesma se encontra concluída, nenhuma observação havendo a fazer e não 
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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 para efeitos de receção definitiva. -------------------------- 

--------Esta proposta foi aprovada, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador e 

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

Almeida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 361/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA FEITOS DE 

LIBERACÃO DA CAUÇÃO - REPAVIMENTAÇÃO DE VÁRIOS ARRUAMENTOS NAS 

FREGUESIAS DE MACINHATA DO VOUGA, VALONGO DO VOUGA, TROFA E 

LAMAS DO VOUGA ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, foi presente o processo referente à empreitada de 

Repavimentação de Vários Arruamentos nas Freguesias de Macinhata do Vouga, 

Valongo do Vouga, Trofa e Lamas do Vouga ( Rua do Cemitério, Rua das Flores,  Rua 

dos Palhais, Rua da Pontinha, Rua da Mata e Rua da Fonte na Freguesia de 

Macinhata do Vouga e Rua da Escola e Rua do Sobreirinho na Freguesia de Valongo 

do Vouga e Rua dos Pilatos e Estrada da Pedreira na União das freguesias de Trofa, 

Segadães e Lamas do Vouga) através do qual se verifica que foi vistoriada a 

totalidade da obra, e que se verificou que a mesma se encontra concluída, nenhuma 

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

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

---------Nestes termos, a Câmara deliberou aprovar o respetivo auto de vistoria geral e, 

consequentemente, proceder à liberação de 25% da caução existente, nos termos da 

proposta que foi presente. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

---------PROPOSTA 362/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA FEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA - REPAVIMENTAÇÃO DE VÁRIOS ARRUAMENTOS NAS 

FREGUESIAS DE MACINHATA DO VOUGA, VALONGO DO VOUGA, TROFA E 

LAMAS DO VOUGA ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Presente, a seguir, o auto da vistoria efetuada à empreitada de 

Repavimentação de Vários Arruamentos nas Freguesias de Macinhata do Vouga, 

Valongo do Vouga e Trofa e Lamas do Vouga ( Rua do Cemitério, Rua das Flores,  

Rua dos Palhais, Rua da Pontinha, Rua da Mata e Rua da Fonte na Freguesia de 

Macinhata do Vouga e Rua da Escola e Rua do Sobreirinho na Freguesia de Valongo 

do Vouga e Rua dos Pilatos e Estrada da Pedreira na União das freguesias de Trofa, 

Segadães e Lamas do Vouga), efetuada nos termos do artigo 398.º do Código dos 

Contratos Públicos, verificando-se que a mesma se encontra concluída, nenhuma 
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observação havendo a fazer, não apresentando deficiências, deteriorações, indícios 

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

--Nestes termos, a Câmara deliberou aprovar o respetivo auto de vistoria geral para 

efeitos de receção definitiva. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------PROPOSTA 363/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA (PARCIAL) DOS EQUIPAMENTOS AFETOS A OBRA, MAS 

DELA AUTONOMIZÁVEIS - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA- 

--------Verificaram-se, mediante vistoria efetuada, nos termos do artigo 398.º do Código 

dos Contratos Públicos, os trabalhos de reparação do sistema de desenfumagem, 

cujos equipamentos se encontravam por rececionar definitivamente.----------------------- 

-------Face ao mencionado, na proposta que foi presente e tendo-se verificado a 

conclusão dos trabalhos de reparação do exutor de desenfumagem, e estando, deste 

modo, reunidas as condições para se proceder à receção definitiva do restante 

equipamento afeto à obra, mas dela autonomizável, designadamente o equipamento 

integrado no sistema de desenfumagem, a Câmara deliberou aprovar o respetivo auto 

de vistoria geral para efeitos de receção definitiva parcial da obra. ------------------------- 

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

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

--------PROPOSTA 374/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA - PAVIMENTAÇÕES E REPAVIMENTAÇÕES DE RUAS DO 

CONCELHO - REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTOS COM DEFICIENTES 

CONDIÇÕES DE ADERÊNCIA - AGUADA DE CIMA, VALONGO DO VOUGA, 

PRÉSTIMO E CASTANHEIRA DO VOUGA ------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente foi presente e aprovado o auto da vistoria geral efetuada à 

empreitada de Pavimentações e Repavimentações das Ruas do Concelho – 

Regularização de Pavimentos com Deficientes Condições de Aderência - Aguada de 

Cima, Valongo do Vouga, Préstimo e Castanheira do Vouga (IC2/Rotunda Almas 

IC2/Rotunda Macel, Rua Vale do Lobo, Rua do Outeiro, Capela do Garrido até à 

Rotunda de S. Martinho, Rua da Miragaia, Rua da Forcada, Rua da Alvegada, Rua 

Espírito Santo, na freguesia de Aguada de Cima e Ligação da Rotunda de Á-dos-

Ferreiros (EN333) até à Rua João Lebre Seabra, na União das freguesias do Préstimo 

e Macieira de Alcôba e Freguesia de Valongo do Vouga), para efeitos de receção 

definitiva da obra em causa. --------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida. --------------------------------- 
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--------PROPOSTA 375/21 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERACÃO DA CAUÇÃO - PAVIMENTAÇÕES E REPAVIMENTAÇÕES DE RUAS 

DO CONCELHO - REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTOS COM DEFICIENTES 

CONDIÇÕES DE ADERÊNCIA - AGUADA DE CIMA, VALONGO DO VOUGA, 

PRÉSTIMO E CASTANHEIRA DO VOUGA ------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente foi presente e aprovado o auto da vistoria efetuada à empreitada 

de Pavimentações e Repavimentações das Ruas do Concelho – Regularização de 

Pavimentos com Deficientes Condições de Aderência - Aguada de Cima, Valongo do 

Vouga, Préstimo e Castanheira do Vouga, (IC2/Rotunda Almas IC2/Rotunda Macel, 

Rua Vale do Lobo,Rua do Outeiro, Capela do Garrido até à Rotunda de S. Martinho, 

Rua da Miragaia, Rua da Forcada, Rua da Alvegada, Rua do Espírito Santo, na 

freguesia de Aguada de Cima e Ligação da Rotunda de Á-dos-Ferreiros (EN333) até à 

Rua João Lebre Seabra, na União das freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba e 

Freguesia de Valongo do Vouga). -------------------------------------------------------------------- 

--------Nos termos do referido Auto de Vistoria e da Proposta que foi presente, a 

Câmara deliberou proceder à liberação de 40% da caução existente, em conformidade 

com o 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. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--------PROPOSTA 369/21 - APROVAÇÃO DO MAPA DE TRABALHOS 

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

CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PREVISTAS NO PLANO GERAL DE 

DRENAGEM DA CIDADE DE ÁGUEDA E EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES 

PRIORITÁRIAS - 1ª FASE ----------------------------------------------------------------------------- 

-------Continuando os trabalhos, foi presente o mapa de trabalhos complementares n.º 

1, elaborado nos termos da informação técnica n.º 029/2021 da Divisão de Execução 

de Obras Municipais, datada de 12 de julho de 2021, referente à empreitada de 

Construção de Infraestruturas previstas no Plano Geral de Drenagem da Cidade de 

Águeda e Execução de Intervenções Prioritárias – 1ª Fase, constatando-se a 

existência de trabalhos complementares circunstâncias imprevisíveis a preços 

contratuais no valor de 71.069,06€, trabalhos complementares circunstâncias 

imprevisíveis a preços de acordo no valor de 105.386,83€, trabalhos complementares 

circunstâncias não previstas a preços contratuais (responsabilidade do município 50%) 

no valor de 2.420,00€, trabalhos complementares circunstâncias não previstas a 

preços de acordo (responsabilidade do município 50%) no valor de 6.423,85€ e 

trabalhos a menos no valor de -121.853,68€------------------------------------------------------ 
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--------Esta proposta foi aprovada, por maioria, com os votos contra dos Srs. 

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

---------PROPOSTA 370/21 - PRIMEIRO CONTRATO ADICIONAL AO CONTRATO DE 

EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PREVISTAS NO 

PLANO GERAL DE DRENAGEM DA CIDADE DE ÁGUEDA E EXECUÇÃO DE 

INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS – 1. ª FASE” . ----------------------------------------------- 

--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, nos termos do artigo 98.º do 

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

da empreitada de “Construção de Infraestruturas Previstas no Plano Geral de 

Drenagem da Cidade de Águeda e Execução de Intervenções Prioritárias – 1. ª Fase”, 

que 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. --------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 347/21 - APROVAÇÃO DOS APOIOS EXTRAORDINÁRIOS E 

TEMPORÁRIOS NA ÁREA DA CULTURA, AO ABRIGO DO REGULAMENTO DO 

PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO EXTRAORDINÁRIO E TEMPORÁRIO ----------- 

--------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou, nos precisos termos da 

proposta que foi presente, atribuir às coletividades que apresentaram candidatura a 

um apoio para execução do plano anual de atividades em 2021, mencionadas na 

mesma, os Apoios Extraordinários e Temporários na área da Cultura, ao abrigo do 

Regulamento do Programa Municipal de Apoio Extraordinário e Temporário, no valor 

que, também se menciona, no total de 68.687,90€. --------------------------------------------- 

---------Esta proposta foi aprovada, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador  

Paulo Seara. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 373/21 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA A REALIZAÇÃO DA 27ª 

FESTA DO LEITÃO ASSADO À BAIRRADA À ACOAG --------------------------------------- 

--------Seguidamente, com base no disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara deliberou atribuir à 

Associação Comercial de Águeda (ACOAG) um subsidio no valor de 30.000,00€, 

destinado a comparticipar a realização da 27ª Festa do Leitão à Bairrada, por 

considerar a inegável promoção que este evento faz da enogastronomia e dos valores 

naturais e culturais do concelho e a Região, contribuindo para incrementar a procura 

turística deste território e o correspondente desenvolvimento económico de diferentes 

setores.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------Esta proposta foi aprovada por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores 

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

--------PROPOSTA 368/21 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DA 

ORGANIZAÇÃO DO XVII OPEN CIDADE DE ÁGUEDA, AO CLUBE DE TÉNIS DE 

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

--------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, considerando a importância 

desta iniciativa para a prática desportiva aguedense, atribuir um apoio financeiro no 

valor de 3.000,00€ ao Clube de Ténis de Águeda, pela organização do XVII Open 

Cidade de Águeda, nos termos do disposto no artigo 9º do Decreto-Lei nº 273/2009 de 

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

de 12 de setembro, com a total observância do Contrato - Programa que foi presente e 

aprovado e se encontra arquivado na Aplicação Informática junto à Agenda desta 

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

---------VIATURAS MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 372/21 - CEDÊNCIA DA VIATURA MASSEY FREGUNSSON COM 

MATRÍCULA OA-42-01 AO ACTIB – ÁGUEDA ACTION CLUB ------------------------------ 

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

abstenção do Sr. Vereador Paulo Seara, nos termos previstos nas alíneas o), u) e ee), 

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

atendendo ao disposto no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, aprovar a 

celebração do Contrato-Programa que foi presente e se encontra arquivado na 

Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião e que tem por objetivo a cedência, 

ao Clube Águeda Action Club – ACTIB, da viatura Massey Ferguson, modelo 365, sem 

cabine e com destroçador de correntes, com matrícula, OA-42-01, destinada a 

executar tarefas de manutenção e conservação, nomeadamente limpeza e corte de 

vegetação, no Crossódromo Internacional de Águeda, propriedade do Município. ----- 

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

----------PROPOSTA 352/21 - APROVAÇÃO DE PROTOCOLO DE CEDÊNCIA AO 

PATRIMÓNIO DOS POBRES FREGUESIA DE ÁGUEDA DAS INSTALAÇÕES DO 

EDIFÍCIO CANÁRIO, LUCAS & IRMÃO ------------------------------------------------------------ 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou ceder provisoriamente, ao Património dos 

Pobres da Freguesia de Águeda, os direitos de utilização e exploração das instalações 

do Edifício Canário, Lucas & Irmão, sito na Av.ª 25 de Abril, em Águeda, cujo 

proprietário é o Município de Águeda, para o funcionamento da atividade regular 

daquela Instituição Particular de Solidariedade Social, nos precisos termos do 

protocolo que foi presente e aprovado e se encontra arquivado na Aplicação 

Informática, junto à Agenda desta reunião. -------------------------------------------------------- 
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--------Esta proposta foi aprovada, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador  

Paulo Seara .----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 371/21 - ADENDA AO PROTOCOLO DE PARCERIA PARA 

EXECUÇÃO DO “PROJETO N.º 557 - FEIRA DAS LAMBARICES” - OPP2018 -------- 

--------Seguidamente a Câmara deliberou, nos termos do disposto nas alíneas o) r), t) e 

u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a Adenda ao 

Protocolo de parceria para execução do “Projeto n.º 557 - Feira das Lambarices” – 

OPP2018, que foi presente e  se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à 

Agenda desta reunião, que contempla o apoio ao evento, nomeadamente na 

organização do cartaz cultural, através da disponibilização dos grupos "Luísa 

Sonza","Os Quatro e Meia", "Bárbara Tinoco", "Piruka" e "Plutónio" programados 

inicialmente para o evento AgitÁgueda 2021 mas que, por força da pandemia COVID 

19, não se realizou nos moldes habituais e consequentemente não permitiu a atuação 

destes grupos que já estavam contratados. ------------------------------------------------------- 

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

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

--------PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO ------------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 367/21 - LOTE 29A DO PEC - ÁGUEDA – REVERSÃO -------------- 

--------Constatando-se que a empresa Aguitécnica – Assistência Técnica e Comércio 

de Máquinas e Equipamentos, Lda., proprietária do lote 29A (anteriores lotes 29 e 30) 

do Parque Empresarial do Casarão – Águeda (PEC-Águeda) não cumpriu as 

penalidades aplicadas por deliberação do Executivo Municipal, de 16 de março do 

corrente ano, tomada na sequência do reiterado incumprimento dos prazos previstos 

para início de construção, previstos no Regulamento daquele Parque Empresarial, a 

Câmara deliberou, nos precisos termos da proposta que foi presente, proceder à 

reversão do lote 29A para a Autarquia, com todas as benfeitorias neles existentes e 

sem direito a qualquer indemnização, conforme previsto no n.º 3 do artigo 14.º do 

referido Regulamento Municipal.---------------------------------------------------------------------- 

--------Esta proposta foi aprovada, por maioria, com as abstenções dos Srs. 

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

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

--------PROPOSTA 377/21 - TOMADA DE CONHECIMENTO DA INFORMAÇÃO 

FINANCEIRA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021 ----------------- 

--------De seguida, a Câmara tomou conhecimento da situação financeira da Câmara, 

reportada ao dia 30 de junho  do corrente ano, através de documento que foi 
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disponibilizado aos Srs Vereadores e que se encontra arquivado na Aplicação 

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

--------Eram dezoito horas quando o Sr. Presidente declarou a reunião encerrada, da 

qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Ercília 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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