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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 4/22 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

---------Aos dezassete dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e dois, realizou-se 

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

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

VIEGAS SANTOS, MARLENE DOMINGUES GAIO, VASCO MIGUEL RODRIGUES 

OLIVEIRA, LUÍS HERCULANO HENRIQUES PINHO e ANTERO RICARDO DOS 

SANTOS ALMEIDA. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

--------FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pela Sr.ª 

Vereadora  DANIELA ALEXANDRA PEREIRA HERCULANO. ------------------------------- 

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

---------Usando da palavra neste ponto das informações, o Sr. Vereador Antero 

Almeida principiou por dizer que é do parecer de que se deve dotar o setor do 

urbanismo de mais pessoal porque lhe têm chegado queixas de que os processo que 

lhe são submetidos demoram muito tempo para serem apreciados e as obras 

respetivas licenciadas tendo, inclusive, por esse motivo, levado algumas empresas a 

investir em outros municípios onde esse processo é mais expedito. ------------------------ 

--------Continuando a usar da palavra, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que a 

Câmara continua a organizar eventos sem convidar os Vereadores da oposição vindo 

os mesmos a ter conhecimento da sua realização depois de terem acontecido. --------- 

--------De seguida, o Sr. Vereador Antero Almeida abordou outros assuntos, 

nomeadamente: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Não viu difundida, nos meios de comunicação da autarquia, a Agenda desta 

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

--------Mau estado da rua da Bela Vista, prevê-se a sua repavimentação, conforme 

afirmou o Sr. Presidente? ------------------------------------------------------------------------------- 

--------A Câmara adquiriu carros e vendeu outros, que lhe parece ter sido por baixo 

preço. Os carros comprados foram para o Sr. Presidente e para os Srs. Vereadores 

com Pelouros? e os carros vendidos estavam em tão mau estado que justificassem os 

baixos preços de venda? -------------------------------------------------------------------------------- 
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-------Pelos documentos que foram disponibilizados na última reunião, relativos às 

inspeções que foram feitas às obras de Arte de Engenharia Civil do Concelho de 

Águeda – Pontes e Viadutos, verificou que, embora não hajam casos alarmantes, 

existem alguns que precisam de intervenção urgente, no sentido de retificar as 

anomalias existentes. A Câmara já iniciou alguns desses trabalhos? ---------------------- 

-------Recebeu o processo administrativo do embargo das obras em nome da firma 

Oasisfigures, Ldª, esse embargo foi registado na Conservatória do Registo Predial? -- 

-------Entende incipiente a informação que lhe foi dada relativamente à utilização do 

Shuttle Elétrico – Águeda Smart City Lab; ---------------------------------------------------------- 

-------Não lhe foi disponibilizada a informação sobre os trabalhos desenvolvidos pelos 

Gabinetes Jurídicos que a Câmara tem contratado, conforme os mesmos, 

contratualmente, estavam obrigados a entregar. ------------------------------------------------- 

-------Quantos gabinetes no Edifício dos Paços do Concelho foram submetidos a obras 

de reformulação? Espera que algum deles se destine aos Vereadores da Oposição. - 

--------Continua a faltar o médico de família em Belazaima do Chão que o Sr. 

Presidente afirmou, há já dois anos, que que estava prestes a ser colocado. ------------ 

-------Ouvidas estas intervenções, o Sr. Presidente prestou os seguintes 

esclarecimentos: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------No sector de Urbanismo, de momento, existe carência de recursos humanos por 

se encontrar um funcionário de atestado médico e outros em isolamento profilático, 

mas este serviço vai ser submetido a algumas alterações com vista a sanar as 

contingências que se estão a verificar . ------------------------------------------------------------- 

-------A agenda da reunião é para ser publicitada nos meios de comunicação do 

município, deu indicações nesse sentido; ---------------------------------------------------------- 

-------A rua da Bela Vista está, efetivamente, com alguns problemas e vai ser 

intervencionada, mas nunca afirmou que seria repavimentada. ------------------------------ 

-------Quanto às viaturas transacionadas, as que foram adquiridas foram para o 

Presidente da Câmara e para os Vereadores a tempo inteiro e as que foram vendidas 

estavam, realmente, em muito mau estado. ------------------------------------------------------- 

-------Nunca tinha sido feita qualquer inspeção às obras de arte de engenharia civil do 

concelho de Águeda, trabalho da maior importância para garantir o bom estado e a 

segurança de todas as pontes e viadutos do município. Das anomalias detetadas, as 

mais graves, ou estão já tratadas, como é o caso da Ponte da Pedrinha, ou em vias de 

ser resolvida a situação. Para a reparação da Ponte do Carvoeiro foi já lançado um 

concurso que ficou deserto, prevendo-se abrir novo concurso brevemente. -------------- 

--------Sobre o registo do embargo das obras em nome da firma Oasisfigures, Ldª, na 

Conservatória do Registo Predial, não tem presente essa informação mas convida o 
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Sr. Vereador a deslocar-se aos serviços municipais para consultar o processo onde 

constará essa informação. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------O  Shuttle Elétrico – Águeda Smart City Lab é um serviço experimental que se 

está a desenvolver e a informação ainda não é muita. ----------------------------------------- 

-------Quando falou da colocação de médico de família em Belazaima do Chão a curto 

prazo era, efetivamente essa a sua convicção, fundamentada nas informações que o 

Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga lhe prestaram, estava de boa fé.- 

-------A última informação que teve sobre a falta de médico na Extensão de Saúde de 

Belazaima do Chão é que essa situação vai ser resolvida com consultas de 

telemedicina para os atos médicos mais simples e transporte dos utentes quando 

houver necessidade de serem vistos presencialmente pelo médico. ----------------------- 

--------A Câmara sempre diligenciou pela manutenção na Extensão de Saúde em 

Belazaima do Chão, mas a colocação de recursos humano é da responsabilidade do 

Ministério de Saúde e parece que a questão é tão mais grave porque a falta de 

médicos está a acontecer em todo o país. --------------------------------------------------------- 

-------De seguida, usou da palavra o Sr. Vereador Luís Pinho, que principiou por dar os 

parabéns ao Sr. Presidente, por ter mandado inspecionar todas as obras de arte de 

engenharia civil do concelho de Águeda, e comentar o relatório que foi entregue sobre 

as anomalias detetadas e a corrigir, afirmando que não encontrou, nas Grandes 

Opção do Plano e Orçamento para o corrente ano, qualquer rubrica destinada à 

execução das obras que são propostas. ------------------------------------------------------------ 

--------Acrescentou este Sr. Vereador que, embora não se tenha apercebido do 

anuncio de qualquer procedimento concursal para a realização das obras sugeridas no 

referido relatório, antes de se iniciar o processo, há que ter em conta esse facto. ------ 

-------O Sr. Presidente comentou, sobre este assunto, que, depois de se mandar fazer 

a inspeção, não faria sentido não se fazerem as reparações sugeridas. ------------------ 

-------Acrescentou o Sr. Presidente, que o relatório da inspeção feita às pontes e 

viadutos da área do município não relata qualquer situação de perigo, mas que se vão  

executar as obras de reabilitação e manutenção indicadas no mesmo, que se prevê  

realizar no verão, porque se entende que é essa a época aconselhável para fazer 

esses trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Vereador Luís Pinho rematou este assunto afirmando que a Câmara já tem 

o diagnóstico do que é preciso, por isso não tem desculpa para não atuar. -------------- 

-------A seguir, este Sr. Vereador disse querer dar o parabéns à jornalista Isabel 

Moreira, por ter assumido a direção do Jornal Região de Águeda e desejar as maiores 

felicidades e sucessos a Augusto Semedo nas novas funções que irá exercer. --------- 
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-------Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Luís Pinho comunicou que 

recebeu o Organograma dos serviços municipais mas que pretende que do mesmo 

constem os nomes dos detentores dos respetivos cargos (Chefes de Divisões e de 

Unidades Orgânicas) para perceber a responsabilidade de cada um dos intervenientes 

nos processos que são remetidos para análise do Executivo. -------------------------------- 

--------Prosseguindo no uso da palavra, o Sr. Vereador Luís Pinho questionou o Sr. 

Presidente sobre quais os programas financiados a que Câmara se pretende 

candidatar e solicitou que lhe sejam dados os esclarecimentos que solicitou, na 

sequencia da documentação que lhe foi entregue, relativa ao subsídio atribuído à 

União de Bandas de Águeda como comparticipação pela organização do seu festival 

anual.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------De seguida, o mesmo Sr. Vereador parabenizou o Sr. Presidente pelas novas 

instalações do Centro de Vacinação, no Pavilhão do GICA. ---------------------------------- 

-------O Sr. Presidente disse que, efetivamente, o Centro de Vacinação tem melhores 

condições e está melhor localizado e que tudo está a correr bem nestas novas 

instalações. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Neste ponto das informações a Câmara tomou, também, conhecimento da 

situação financeira da Câmara, relativa a 31 de janeiro do corrente ano, do relatório 

relativa à 2.ª fase – Decisão final das áreas de acolhimento empresarial, do relatório 

de atividades AGITLAB 2021 e do processo de execução da travessa do Posto Médico 

de Aguada de Cima. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------ATA DAS REUNIÕES N.ºS 2/22 E 1/22 EXTRAORDINÁRIA ------------------------- 

-------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, foram colocadas à aprovação dos presentes na reunião a que as 

mesmas dizem respeito, as atas das  reuniões n.ºs 2/22 e 1/22 extraordinária, tendo 

as mesmas sido aprovadas por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Antero 

Almeida, que disse que é contra o método de elaboração das atas do Executivo, 

porque entende que deveriam ser feitas da mesma forma que as da Assembleia 

Municipal, com gravação das reuniões e as atas a reproduzir “ipsis verbis” tudo o que 

foi dito nas mesmas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------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 52/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - REABILITAÇÃO DE PASSAGEM HIDRÁULICA NA 

EN333 – GIESTEIRA ------------------------------------------------------------------------------------ 
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--------Tendo-se vistoriado a totalidade da obra de Reabilitação de Passagem 

Hidráulica na EN 333 - Giesteira, e verificando-se que a mesma se encontra concluída, 

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

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

a Câmara deliberou, por unanimidade,  nos termos do disposto na alínea a) do n.º 5 do 

artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos (CCP) proceder à liberação de 30% da 

caução existente.------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------PROPOSTA 59/22 - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA A 

CONSTRUÇÃO DO EIXO RODOVIÁRIO AVEIRO – ÁGUEDA - ACEITAÇÃO LISTA 

ERROS E OMISSÕES - RATIFICAÇÃO DESPACHO SR. PRESIDENTE, DATADO DE 

08/02/2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo do disposto no  

n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, conjugado com o n.º 3 do 

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

Presidente, datado de 08 de fevereiro corrente, através do qual, dadas as 

circunstâncias excecionais e urgentes, aceitou a resposta aos erros e omissões 

verificadas no Concurso Público com Publicidade Internacional para a Aquisição de 

Serviço de elaboração do projeto de execução do Eixo Rodoviário Aveiro Águeda e 

aprovou a publicação da mesma, sem alteração do preço base, de acordo com o 

exposto na Ata do Júri n.º 1 que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação 

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

--------PROPOSTA 71/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA - REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS DA CERCIAG, 

CARMELEIRAS DE CIMA, PINHAL DAS CABANAS E RUA DO POALHO -------------- 

---------Seguidamente, depois de analisar a justificação apresentada pela empresa 

adjudicatária relativamente às deficiências verificadas na pavimentação da empreitada 

de Requalificação das Ruas da Cerciag, das Carmeleiras de Cima, Pinhal das 

Cabanas e Rua do Poalho, que foi presente e se encontra arquivada na aplicação 

informática junto à Agenda desta reunião, assim como o  auto da vistoria geral 

efetuada a  todos os trabalhos da obra, nos termos do artigo 398.º do Código dos 

Contratos Públicos, onde é referido que os mesmos se encontram concluídos e na 

devida ordem, 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 receber definitivamente a obra em 

causa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Luís Pinho e Antero Almeida que disseram que, na sua opinião, a obra 
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não está em condições de ser recebida e a justificação apresentada pelo respetivo 

empreiteiro não  lhes parece atendível. ------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA  76/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - REQUALIFICAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DA ORQUESTRA 

TÍPICA, CANCIONEIRO E CONSERVATÓRIO E DO ESPAÇO EXTERIOR 

ENVOLVENTE AOS MESMOS ----------------------------------------------------------------------- 

--------Na sequencia da vistoria efetuada  à totalidade da empreitada de Requalificação 

dos Edifícios da Orquestra Típica, Cancioneiro e Conservatório e do Espaço Exterior 

Envolvente aos Mesmos,  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 para efeitos de liberação parcial da caução (30%), nos termos do disposto na 

alínea a) do n.º 5 do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos (CCP).-------------- 

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

--------PROPOSTA 50/22 -  APOIO À ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DO RAIVO 

--------Face às questões colocadas pelo Sr. Vereador Luís Pinho, esta proposta foi 

retirada para se averiguar se o IVA é elegível, nos termos do disposto na Portaria 

201/15, de 10 de junho . -------------------------------------------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 54/22 - BEÁGUEDA: BICICLETAS ELÉTRICAS DE ÁGUEDA – 

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

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

unanimidade, no âmbito das atribuições e competências da Câmara Municipal, e de 

acordo com o disposto nas alíneas u) e ee) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, e de acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 11.º/B4 do 

Código Regulamentar, alargar o período de utilização gratuita do beÁgueda até 31 de 

dezembro de 2022, por forma a apoiar as famílias / utilizadores, que foram afetados 

economicamente neste período, contribuindo, ainda, como forma de incentivo para 

uma mobilidade mais sustentável e a promoção de Águeda enquanto “a terra das duas 

rodas”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 57/22 - ASSINATURA DA ADENDA AO PROTOCOLO DE 

COOPERAÇÃO COM O ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, I.P., NO 

ÂMBITO DO PROJETO-PILOTO “INTEGRAR VALORIZA” ----------------------------------- 

--------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo das 

atribuições previstas nas alíneas d), h), m) do n.º 2 do Artigo 23.º, e nas alíneas o) e u) 

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

alteração do protocolo de cooperação celebrado com o Alto Comissariado para as 
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Migrações no âmbito do projeto-piloto "Integrar Valoriza", de acordo com a adenda que 

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

reunião, passando a duração do projeto de 18 para 12 meses . ----------------------------- 

--------PROPOSTA 62/22 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAS 2022 (OPE) ----

----Seguidamente, no âmbito da estratégia municipal de participação cívica, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, comparticipar financeiramente para a 6.º Edição do 

Orçamento Participativo das Escolas, subordinada ao tema “Inclusão e Bem-estar”, no 

âmbito da qual devem ser apresentadas ações que fomentem a inclusão de todos, 

mas sobretudo dos alunos mais vulneráveis e mais afetados pela pandemia, 

atribuindo, para o efeito, uma verba no mesmo valor financiado pelo Orçamento de 

Estado, para cada estabelecimento escolar/agrupamento de escolas do concelho de 

Águeda, permitindo assim que os projetos aprovados possam ter uma maior 

abrangência em função do valor total do apoio, criando um maior impacto com a sua 

concretização, no valor total de 3.470,00€, distribuído da seguinte forma : --------------- 

--------EB de Aguada de Cima – 500,00€; ---------------------------------------------------------- 

--------EB Professor Artur Nunes Vidal – 500,00€; ------------------------------------------------ 

--------EB de Valongo do Vouga – 500,00€; -------------------------------------------------------- 

--------Escola Secundária Adolfo Portela – 990,00€; --------------------------------------------- 

--------Escola Secundária Marques de Castilho - 980,00€. ------------------------------------- 

--------A propósito deste assunto a Sr.ª Vereadora Marlene Gaio informou que tem 

vindo a reunir com os Diretores das Escolas, para se inteirar de como estão a decorrer 

as atividades letivas e para aprofundarem os procedimentos a implementar com a 

entrada em vigor das novas competências delegadas pelo poder central. ---------------- 

-------O Sr. Vereador Antero Almeida elogiou esta iniciativa da Sr.ª Vereadora, 

afirmando que, efetivamente, na sua opinião, é dessa forma que se tem que atuar. --- 

--------PROPOSTA 65/22 - RATIFICAÇÃO DE PROTOCOLO DA GRANDE ROTA DA 

RIA DE AVEIRO ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções 

dos Srs. Vereadores Luís Pinho e Antero Almeida, 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, dadas as circunstâncias 

excecionais e urgentes, ratificar o Protocolo da Grande Rota da Ria de Aveiro, que 

visa responsabilizar cada um dos municípios intervenientes pela Gestão, Operação, 

Limpeza e Manutenção das infraestruturas respetivas, existentes no seu território, o 

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

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

-------Os Srs. Vereadores Luís Pinho e Antero Almeida disseram que se abstinham da 

aprovação desta proposta, considerando que o Protocolo em apreço está datado de 

4/22,1 2022-02-14



 

 8 

31 de agosto de 2021 pelo que a assinatura da mesmo deveria ter sido ratificada pelo 

anterior Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 66/22 - APROVAÇÃO DE MINUTA DO CONTRATO DE 

SUBCONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DE PARTE DO EDIFÍCIO DE 

PASSAGEIROS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E CAIS COBERTO NA ESTAÇÃO 

FERROVIÁRIA DE ÁGUEDA, NA LINHA DO VOUGA, A CELEBRAR ENTRE A IP 

PATRIMÓNIO – ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA. ----------------------------- 

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

aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal, de acordo com o disposto 

na alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

Minuta de Contrato de Subconcessão de uso privativo de parte do Edifício de 

Passageiros, Instalações Sanitárias e Cais Coberto na Estação Ferroviária de Águeda, 

na Linha do Vouga, a celebrar com a IP Património – Administração e Gestão 

Imobiliária, S.A., a qual foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática 

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

--------PROPOSTA 68/22 - RATIFICAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE                                                                                                                                                                                

COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E O MUNICÍPIO DE 

QUELIMANE – MOÇAMBIQUE ----------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, a Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Luís Pinho e Antero Almeida, tendo em conta as circunstâncias 

excecionais e a urgência do mesmo, ratificar o acordo de cooperação celebrado entre 

o Município de Águeda e o Município de Quelimane, em Moçambique, assinado a 31 

de janeiro de 2022, nos termos da alínea aaa) do n.º 1 do artigo 33.º e do n.º 3 do 

artigo 35.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o qual foi presente 

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

 ---------PROPOSTA 67/22 - APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO DE 

SUBCONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DOS BENS DO DOMÍNIO PÚBLICO 

FERROVIÁRIO INTEGRANTES DO RAMAL DE VISEU, ENTRE O KM 64,000 E O KM 

65,577, A CELEBRAR ENTRE A IP PATRIMÓNIO E O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA.----- 

 --------Tendo em conta o referido na proposta que foi presente, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal, de 

acordo com o disposto na alínea p) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Minuta de Contrato de Subconcessão de uso privativo 

dos bens do Domínio Público Ferroviário integrantes do Ramal de Viseu, entre o Km 

64,000 e o Km 65,577, a celebrar com a IP Património – Administração e Gestão 

Imobiliária, S.A., a qual foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática 

junto à Agenda desta reunião. ------------------------------------------------------------------------- 
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--------PROPOSTA 77/22 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO - TRAVESSA DO 

MARQUINHOS -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, de acordo com a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea q), do número 1 

do artigo 25º, conjugado com as alíneas qq) e ccc), do número 1 do artigo 33º, do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual aprovar e 

submeter à apreciação da Assembleia Municipal a desafetação, do domínio público 

para o domínio privado municipal, da Travessa do Marquinhos, situada no lugar das 

Almas da Areosa, na freguesia de Aguada de Cima, representada na Planta em anexo 

à mesma, dela fazendo parte integrante, à qual se atribui o valor patrimonial de 

4.200,00 €, conforme Avaliação que consta, também, do processo. ------------------------ 

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

PROPOSTA 51/22 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DA LICENÇA ESPECIAL DE 

RUÍDO - PROJETO JOVEM - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE 

FERMENTELOS ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do 

disposto na alínea a), no n.º 1, do artigo 18º/I do Código Regulamentar em vigor no 

Município de Águeda, isentar o Projeto Jovem – Associação Cultural Recreativa de 

Fermentelos do pagamento de taxas da licença especial de ruído, relativas ao Baile de 

Carnaval, a levar a efeito nos dias 25, 26, 27 e 28 corrente mês de fevereiro, a realizar 

em espaço pertencente à Associação.--------------------------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 70/22 -  DINAMIZAÇÃO DE NATAÇÃO ADAPTADA ATRAVÉS DE 

CONTRATO PROGRAMA COM O CLUBE SPORT ALGÉS E ÁGUEDA ----------------- 

-------Face ao referido na proposta que foi presente a Câmara deliberou, por maioria, 

com a abstenção do Sr. Vereador Antero Almeida,  nos termos do disposto no artigo 8º 

do Decreto-Lei n.º 273/2009 de 1 de outubro, bem como do disposto nas alíneas o) e 

u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, aprovar o 

Contrato-Programa que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática 

junto à Agenda desta reunião, a celebrar com o Clube Sport Algés e Águeda XXI, que 

tem por objetivo a dinamização de natação adaptada e outras atividades letivas de 

adaptação ao meio aquático e aprendizagem da natação, nas piscinas municipais.---- 

--------A propósito deste assunto, o Sr. Vereador Antero Almeida alertou para o mau 

estado da Piscina Municipal referindo que algumas situações que apontou, na sua 

opinião, precisam de ser corrigidas com urgência. ---------------------------------------------- 

--------PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO ------------------------------------------------ 
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--------A Sr.ª Vereadora Marlene Gaio ausentou-se da reunião durante a análise e 

votação do ponto seguinte, por se considerar impedida nos termos do disposto no 

artigo 69º, n.º 1 do Código do Procedimento Administrativo. ---------------------------------- 

-------PROPOSTA 86/22 - ABIMOTA - CENTRO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO ------

-Face ao referido na proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar e submeter a deliberação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na 

alínea ccc) do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o seguinte: 

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

--------1. Declarar o CTI – Centro de Tecnologia e Inovação que a ABIMOTA -  

Associação Nacional da Indústria das 2 rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins, pretende 

instalar no Parque empresarial de Águeda – PEC, como uma iniciativa de interesse 

público, ao abrigo do constante das alíneas a), b) e c) do artigo 8º do regulamento do 

Plano de Pormenor do PEC; --------------------------------------------------------------------------- 

---------2. Definir o valor de 0,10 €/m2  para a venda dos lotes 64 a 68 do PEC, ao 

abrigo do previsto no artigo 13º do regulamento municipal do PEC-Águeda; ------------ 

---------3. Definir que o valor de venda deliberado, apenas se aplica à criação do CTI 

pela ABIMOTA, ou pela entidade que esta vier a indicar como sendo responsável, ao 

abrigo da candidatura em apreço, pela criação, implementação e gestão do CTI, e que 

a deliberação ora tomada será objeto de reapreciação pela Assembleia Municipal para 

efeitos de confirmação da decisão, mediante confrontação dos elementos estatutários 

e da caraterização da atividade da entidade constituída para gerir o CTI, de forma a 

verificar se o auxílio a conceder se compatibiliza com o regime de auxílios de estado, 

previsto nos artigos 107º e 108º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 

(TFUE) e demais legislação concretizante; -------------------------------------------------------- 

--------4. Definir que, caso o projeto do CTI não venha a ser implementado de acordo 

com os princípios e objetivos definidos nos elementos anexos e se desvie dos seus 

objetivos, o apoio conferido em termos de valor de venda, seja devolvido à autarquia 

pela ABIMOTA ou pela entidade que esta vier a indicar como sendo responsável, ao 

abrigo da candidatura em apreço, pela criação, implementação e gestão do CTI, por 

deliberação da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------- 

--------Relativamente a este assunto o Sr. Vereador Antero Almeida disse que saúda a 

iniciativa de criação do consórcio de empresas do setor das duas rodas, para 

apresentação de um projeto ao Programa de Recuperação e Resiliência, por 

considerar que se trata de uma mais valia para o setor e para o Concelho. -------------- 

--------Também o Sr. Vereador Luís Pinho se manifestou sobre este assunto para  

parabenizar o consórcio constituído no intuito de apresentar um projeto ao Programa 

de Recuperação e Resiliência, por entender que é uma iniciativa relevante, que não se 
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esgota com a criação do CTI – Centro de Tecnologia e Inovação, sendo uma ação 

mobilizadora para o sector das duas rodas, contando com a participação de 34 

entidades empresariais, prevendo-se o desenvolvimento de  24 Projetos de I&D, 27 

projetos de Investimento Produtivo, 10 projetos de Qualificação e Internacionalização e 

3 projetos de Formação, estando previsto a criação de cerca de 30 postos de trabalho, 

sendo do maior interesse para o Parque Empresarial do Casarão e para o Concelho.  

--------Acrescentou este Sr. Vereador que se associa ao apoio a este projeto, 

manifestando a sua opinião de que esta iniciativa deveria ser tomada por outras 

empresas e outros setores, que embora concorrentes seriam colaborantes, atuando 

para beneficio comum, cabendo à Câmara o cargo de incentivar outras áreas 

empresariais a fazer o mesmo. ----------------------------------------------------------------------- 

---------Por último o Sr. Vereador Luís Pinho disse que se este empreendimento tiver 

sucesso, trará um grande progresso económico nas próximas décadas. ----------------- 

---------PROPOSTA 53/22 - 1ª ALTERAÇÃO À REVISÃO E AMPLIAÇÃO DO PLANO 

DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO – ÁGUEDA ------------ 

---------Seguidamente, depois de analisar a proposta apresentada a Câmara deliberou, 

por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Antero Almeida, o seguinte: ------------- 

--------1. Aprovar o relatório de Ponderação da Discussão Pública da 1ª Alteração à 

Revisão e Ampliação do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão-

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

---------2. Efetuar a divulgação dos resultados da Discussão Pública através da 

comunicação social, plataforma colaborativa de gestão territorial e do site do 

Município, conforme previsto no n.º 6 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 

de maio; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Mais foi deliberado, tendo em  vista o disposto no n.º 1 do artigo 90.ª do Decreto-

Lei n.º 80/2015, de 14 maio, submeter a versão final da 1ª Alteração à Revisão e 

Ampliação do PP do Parque Empresarial do Casarão - Águeda à apreciação da 

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

--------PROPOSTA 56/22 - ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DO 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO – FORMULÁRIO DE CANDIDATURA ------ 

--------Considerado o referido na proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, para efeitos do previsto no n.º 1 do artigo 18.º da 3ª Alteração do 

Regulamento Municipal do Parque Empresarial de Águeda, aprovar o formulário de 

candidatura aos lotes respetivos, o qual foi presente e se encontra arquivado na 

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

--------PROPOSTA 64/22 - PREÇO DE VENDA DE LOTES NO PARQUE 

EMPRESARIAL DO CASARÃO – ÁGUEDA ------------------------------------------------------- 
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--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do 

Sr. Vereador Antero Almeida, tendo em conta o descrito na proposta que foi presente 

e o disposto na alínea m) do número 2 do artigo 23.º e a alínea ccc) do número 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, e 

para efeitos do previsto no n.º 1 do artigo 12.º da 3ª Alteração do Regulamento 

Municipal do Parque Empresarial do Casarão-Águeda, aprovar e submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal a definição do preço de 15 €/m2 para venda dos 

lotes do PEC - Águeda. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 55/22 - LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE LIMPEZA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E EDIFÍCIOS ESCOLARES - LOTE 2- 

EDIFÍCIOS ESCOLARES - DEVOLUÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA AM/DAF/SERV-

119/20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------No prosseguimentos dos trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto 

contra do Sr. Vereador Antero Almeida, uma vez que todas as obrigações decorrentes 

do contrato de Prestação de Serviços de Limpeza em Edifícios Municipais e Edifícios 

Escolares - Lote 2 - Edifícios Escolares, foram integralmente cumpridas, os valores 

contratuais faturados pagos, estando cumpridas as condições legais impostas pelo n.º 

3 do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos, aprovar a liberação da caução 

prestada mediante Garantia Bancaria, apresentada aquando da celebração do 

respetivo contrato ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 60/22 - DECISÃO DE ANULAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

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

--------Uma vez que não se encontrava disponibilizada toda a informação relativa a 

este processo, a proposta foi retirada. -------------------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 61/22 - ATRIBUIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE APOIO PARA 

PAGAMENTO DE PROPINAS – ANO LETIVO 2021-2022 ------------------------------------ 

--------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto na  

alínea d) do nº 2 do artigo 81.º/E1, nas condições referidas na proposta que foi 

presente, proceder à renovação do Apoio para Pagamento de Propinas referente ao 

ano letivo 2021/2022, nos termos do artigo 85º/E1, aos alunos que a seguir se 

mencionam e que cumprem os requisitos previstos nos artigos 79.º/E1 do Código 

Regulamentar do Município de Águeda: ---------------------------------------------------------- 

---------Ana Guilhermina da Silva Gomes Pereira Gordinho; ----------------------------------- 

---------Cristiano Jesus Monteiro; ---------------------------------------------------------------------- 
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---------Débora Caseiro Rodrigues; ------------------------------------------------------------------- 

--------Marco Manuel Pereira Silva; ------------------------------------------------------------------ 

---------Natália C. Macedo Farhá; --------------------------------------------------------------------- 

--------Tiago Batista de Almeida. ---------------------------------------------------------------------- 

--------Relativamente a este assunto o Sr. Vereador Luís Pinho alertou para que se 

tenha em atenção, aquando da apreciação da situação financeira dos candidatos a 

estes apoios, o valor do IRS devolvido pelo Estado. -------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 63/22 -  ATRIBUIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE BOLSAS DE 

ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR  – ANO LETIVO 2021-2022 ---------------------- 

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

nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artigo 71.º/E1 do Código Regulamentar 

do Município de Águeda, atribuir a renovação das Bolsas de Estudo  para o Ensino 

Superior – Ano Letivo 2021-2022, aos seguintes alunos, por cumprirem os requisitos 

previstos nos artigos 69.º/E1 do referido Código: ------------------------------------------------ 

--------Ana Beatriz Correia Ferreira Marques, Ana Catarina Correia Ferreira 

Marques,Ana Daniela Santos Cruz, Ana Sofia Lobato Sucena, Beatriz Filipa Aires 

Costa, Bebiana de Almeida Marques, Bernardo Miguel da Fonseca Henriques, David 

Afonso Machado Pires, Jaime Francisco Campos Oliveira, João Miguel Lobato 

Sucena,  Liane da Silva Pereira, Maria Miguel Amaral de Matos, Maria dos Santos 

Galhano, Mariana Filipa Ferreira Simões Estimado, Marta Silva Serra, Miguel André 

Santos Pereira, Rui Pedro Abrantes Bastos, Sara Gomes Araújo, Silvania Tavares 

Fonseca Mendes, Tânia Micaela Ferreira dos Santos, Tetyana Blinets e Tiago Manuel 

Pinho Santos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 75/22 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO ARRENDAMENTO- 1.ª 

FASE --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir os Subsídio ao 

Arrendamento -1.ª Fase referente ao ano de 2022, nos precisos termos e condições 

referidas na proposta 75/22 que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação 

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

--------PROPOSTA 83/22 - PROTOCOLO COM A CERCIAG PARA APOIO AO 

FUNCIONAMENTO DA CASA DE ABRIGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA -----

---No prosseguimento dos trabalhos a Câmara deliberou, no desenvolvimento das 

suas atribuições e competências, de acordo com o disposto nos termos da alínea h) 

do n.º 2 do artigo 23º e das alíneas u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, alterada pela Lei n.º 69/2015 de 16 de julho, aprovar o 

estabelecimento do protocolo de parceria, que foi presente e se encontra arquivada na 

Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, a celebrar entre o Município e a 
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Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades de Águeda 

– CERCIAG, para apoio no funcionamento da Casa Abrigo para Pessoas com 

Deficiência.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 69/70 - CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E AS FREGUESIAS PARA ATRIBUIÇÃO DE 

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

---------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos termos da 

proposta que foi presente, aprovar e submeter 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.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

celebração de Protocolos de Colaboração entre o Município de Águeda e as 

Juntas/Uniões de Freguesias que a seguir se indicam, para atribuição de apoios 

financeiros que também se referem, no valor total de 508.751,06 €, para as novas 

obras que se pretende que sejam executadas pelas freguesias, durante o ano de 

2022, com o apoio financeiro do Município de Águeda, nos termos das respetivas 

minutas que foram presentes e se encontram arquivadas na Aplicação Informática 

junto à Agenda desta reunião: ------------------------------------------------------------------------- 

--------Junta de Freguesia de Aguada de Cima - 30.000,00  €; ------------------------------- 

--------Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga – 65.000,00 €; -------------------------- 

--------Junta de Freguesia de Valongo do Vouga – 85.000,00 €; ----------------------------- 

------- União de Freguesias de Águeda e Borralha – 15.000,00; ------------------------------ 

--------União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo -  25.000,00€; ------------------- 

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

30.000,00 € ; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------União de Freguesias de Recardães e Espinhel, 48.000,00 € ; ------------------------ 

--------União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira,  210.751,06 €.------------------ 

--------PROPOSTA 72/22 - 2.ª PRORROGAÇÃO DOS ACORDOS DE EXECUÇÃO 

ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA E AS FREGUESIAS/UNIÕES DE 

FREGUESIAS PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE 

COMPETÊNCIAS ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Depois de devidamente analisada a proposta que foi presente, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, nos termos que são referidos na mesma, e de acordo com 

o previsto nas alíneas m) e n), do artigo 33.º e nas alíneas k) e l) do artigo 25.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com os n.ºs 3 e 4, do artigo 

41.º, da Lei n.º 50/2018, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 

2.ª prorrogação dos acordos de execução, com efeitos a 31 de março de 2022, até à 
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celebração dos autos de transferência de competências previstos no artigo 6.º, n.º 1, 

do Decreto- Lei n.º 57/2019, o que se conta que venha a acontecer até 30 de junho de 

2022, prevendo-se a transferência da 1.ª e 2.ª tranche de 2022, conforme disposto na 

Proposta a Executivo n.º 80/2018, a qual foi presente e  se encontra arquivada na 

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

--------PROPOSTA 73/22 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS 

ÓRGÃOS MUNICIPAIS NO ANO DE 2022 NO ÂMBITO DO DECRETO-LEI N.º 

55/2020, DE 12 DE AGOSTO ------------------------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 24º do Decreto Lei n.º 55/2020, 

de 12 de agosto, com a alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º  23/2022, de 14 de 

fevereiro, e das alíneas m) e ccc) do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal a prorrogação do 

prazo de assunção das competências, no domínio da ação social, até ao dia 1 de 

janeiro de 2023.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 74/22 - CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 

COM AS FREGUESIAS/UNIÕES DE FREGUESIAS ------------------------------------------- 

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

termos da proposta que foi presente e 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, aprovar e submeter à apreciação da 

Assembleia Municipal a proposta de celebração de Contratos Interadministrativos de 

Delegação de Competências com as Uniões de Freguesias que se indicam, nos 

valores referidos, conforme as Minutas que foram presentes e se encontram 

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

--------União de Freguesias de Águeda e Borralha, para construção de muros, passeios 

e valetas na sua área territorial, no valor 18.000,00 €; ------------------------------------------ 

-------União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga para alargamento 

de estrada, construção de passeios, muros e lugares de estacionamento, na Mourisca 

do Vouga, no valor de 35.000,00 €. ------------------------------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 84/22 - CELEBRAÇÃO DAS ADENDAS AOS CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS EM 2019 E 2021 COM A JUNTA DE 

FREGUESIA DE AGUADA DE CIMA E EM 2021 COM A JUNTA DE FREGUESIA DE 

FERMENTELOS ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Seguidamente, nos precisos termos da proposta que foi presente e 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 
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Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e submeter à apreciação da Assembleia 

Municipal, a proposta de celebração das Adendas aos Contratos Interadministrativos a 

seguir discriminados, celebrados, em 2019 e 2021 com a Freguesia de Aguada de 

Cima, e em 2021 com a Freguesia de Fermentelos, nos termos das Minutas que foram 

presentes e se encontram arquivadas na Aplicação Informática junto à Agenda desta 

reunião : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Adenda aos Contratos Interadministrativos n.º 292/2019 e 299/2021, celebrados 

com a Freguesia de Aguada de Cima; -------------------------------------------------------------- 

--------Adenda ao Contrato Interadministrativo n.º 340/2021, celebrado com a 

Freguesia de Fermentelos;------------------------------------------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 85/22 - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ÀS FREGUESIAS/UNIÕES DE 

FREGUESIAS DO CONCELHO DE ÁGUEDA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, 

VIATURAS E EQUIPAMENTOS DURANTE O ANO DE 2022 ------------------------------- 

--------Prosseguindo os trabalhos a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 

do Sr. Vereador Antero Almeida, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, a proposta de definição das linhas orientadoras que estarão na base da 

atribuição de apoios às Freguesias/Uniões de Freguesia do Município de Águeda para 

aquisição de máquinas, viaturas e equipamentos, durante o ano de 2022, nos 

seguintes termos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

------- “A) O Município de Águeda concederá às Freguesias/Uniões de Freguesias que 

se candidatem, um apoio financeiro para aquisição de máquinas, viaturas e 

equipamento diverso, para utilização no âmbito das atribuições das freguesias, até ao 

valor máximo de 300.000,00€;------------------------------------------------------------------------- 

--------B) O Município de Águeda apoiará a aquisição dos bens pretendidos por cada 

uma das Freguesias/Uniões de Freguesias, até 70% do valor do orçamento 

apresentado; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------C) Cada Freguesia/União de Freguesias deverá submeter os pedidos de apoio, 

devidamente fundamentados e justificados, indicando para o efeito, qual o/os 

bem/bens a adquirir, sendo obrigatória a apresentação dos seguintes elementos e 

documentos, quando aplicáveis: ---------------------------------------------------------------------- 

-------i. Identificação completa da Freguesia/União de Freguesias requerente;----------- 

-------ii. Indicação dos objetivos, com caracterização das ações desenvolvidas ou a 

desenvolver; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------iii. Justificação da necessidade do bem a adquirir para o funcionamento e 

desenvolvimento da atividade; ------------------------------------------------------------------------ 

-------iv. Valor da aquisição do bem pretendido, mediante a junção de orçamento da 

empresa fornecedora; ----------------------------------------------------------------------------------- 
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-------v. Apoios solicitados ou que pretendam solicitar junto de outros organismos; ------

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

--------PROPOSTA 58/22 - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE 

LICENCIAMENTO - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ÁGUEDA (PROCESSO DE OBRAS N.º 713/83) --------------------- 

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

dos Srs. Vereadores Luís Pinho e Antero Almeida, isentar a  Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Águeda do pagamento de taxas de licenciamento das 

obras de ampliação e remodelação do seu quartel, no montante de 3.790,70€, nos 

termos do estabelecido no n.º 3 do artigo 16.º/I do Código Regulamentar do Município, 

uma vez que se trata de uma associação legalmente constituída como Pessoa 

Coletiva de Utilidade Pública, nos termos do previsto na alínea a), do n.º 1, do artigo 

18.º/I da 10.ª alteração ao Código Regulamentar do Município, republicada na 2.ª 

série, do DR, N.º 4, de 7 de janeiro, através do Aviso n.º 243/2020, e 11.ª alteração ao 

Código Regulamentar do Município, publicado no Diário da República, 2.ª série – N.º 

134 de 13 de julho. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 78/22 - REVOGAÇÃO DO ATO DE APROVAÇÃO DO 

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

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

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

esclarecimentos prestados pela Conservatória do Registo Predial e os pareceres 

jurídicos n.º 140/21 e 179/21, os quais foram presentes e se encontram arquivados na 

Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, proceder à revogação do ato de 

aprovação do loteamento, sem obras de urbanização, titulado pelo alvará n.º 6/81, 

aprovado em Reunião de Câmara de 25 de março de 1981, sito em Vale Domingos 

(Gândara do Ameal), freguesia de Águeda e Borralha. ----------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 80/22 - DE RECRUTAMENTO DE MAIS 26 ASSISTENTES 

OPERACIONAIS – AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA (PESSOAL NÃO 

DOCENTE), PREVISTOS E NÃO OCUPADOS NO MAPA DE PESSOAL PARA 2022, 

COM RECURSO À RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNA. -------------------------- 

--------A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este processo. ------------------------ 

--------PROPOSTA 81/22 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM 

PARA RECRUTAMENTO DE 2 ASSISTENTES TÉCNICOS – APOIO 

ADMINISTRATIVO E SECRETARIADO – AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, 

PREVISTOS E NÃO OCUPADOS DO MAPA DE PESSOAL PARA 2022 ---------------- 
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--------Considerando o descrito na proposta que foi presente, e o disposto no n.º 1 do 

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de Setembro, na sua atual redação, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à Abertura de um  Procedimento 

Concursal Comum para Recrutamento de 2 Assistentes Técnicos – Apoio 

Administrativo e Secretariado – Agrupamentos de Escolas, previstos e não ocupados 

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

--------PROPOSTA 82/22 - RECRUTAMENTO DE MAIS UM TÉCNICO SUPERIOR - 

EDUCAÇÃO, PREVISTO E NÃO OCUPADO NO MAPA DE PESSOAL PARA 2022, 

COM RECURSO À RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNA. -------------------------- 

--------Tendo em conta o descrito na proposta que foi presente, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, de acordo com o 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 um Técnico 

Superior – Educação, previsto e não ocupado no Mapa de Pessoal para 2022, com 

recurso à reserva de recrutamento interna. -------------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 87/22 - APROVAÇÃO DE MINUTA DO CONTRATO DE 

COMODATO DA ESCOLA BÁSICA E DO JARDIM DE INFÂNCIA DE SEGADÃES AO 

CENTRO DE APOIO SOCIAL E ANIMAÇÃO DE SEGADÃES – CASAS ----------------- 

--------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 unanimidade, 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, aprovar a cessação do protocolo 

n.º 62/2015, por acordo entre as partes, oportunamente celebrado  com o Centro de 

Apoio Social e Animação de Segadães – CASAS e aprovar a celebração de um novo 

Contrato de Comodato para cedência temporária e gratuita da Escola Básica e do 

Jardim de Infância de Segadães (edifício do 1º CEB e edifício do Jardim de Infância), 

sito na Rua da Escola, n.º 52 e 104, em Segadães, na União de Freguesias de Trofa 

Segadães e Lamas do Vouga, conforme Minuta que foi presente e aprovada e se 

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

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

--------Neste período de intervenção do publico estiveram presentes o Presidente da 

Direção, o Presidente do Conselho Fiscal e vários sócios da Associação Cultural e 

Recreativa de Vale Domingos. ------------------------------------------------------------------------ 

--------Principiou por intervir o Presidente da Direção da Associação, Sr. Ricardo 

Pereira, que disse querer esclarecer as contas da Feira das Lambarices, organizada 

por esta Associação, por entender que estão a ser levantadas duvidas quanto ao valor 

investido e à receita de bilheteira, nomeadamente na comunicação social, que diz 
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serem inverdades e que estão a por em causa a credibilidade da associação e dos 

seus sócios. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------Também o Sr. Acácio Almeida de Oliveira, Presidente do Conselho Fiscal da 

Associação, usou da palavra sobre este assunto, para dizer que acompanhou a 

organização da Feira da Lambarices e a de todos os outros bons projetos que a 

Associação tem levado a efeito e que sempre assumiu a responsabilidade pelas 

contas e que, neste caso, tem tido uma especial atenção, que tudo está transparente, 

e que, como sempre, vai ser exigente na apreciação das contas. Afirmou que as 

contas da Feira das Lambarices estão corretas mas que, se houver alguém que saiba 

que alguma coisa está mal que diga, porque não vai permitir que a atuação do 

Conselho Fiscal da Associação seja colocada em causa. ------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente da Direção da Associação acrescentou que entende que com 

todas as questões que estão a surgir na Comunicação Social, se está a estereotipar 

injustamente os membros da Associação, porque as contas que apresentou foram 

amplamente escrutinadas e estão corretas. ------------------------------------------------------- 

------ O Sr. Vereador Luís Pinho, que interveio a seguir, disse que nada o move contra 

a Associação Cultural e Recreativa de Vale Domingos, que não acha que seja 

diferente das outras Associações, nem pelo que faz nem pelo que obtém. --------------- 

-------Acrescentou este Sr. Vereador que quando uma qualquer associação recebe um 

subsidio, não pode deixar de ter esse dinheiro publico escrutinado, está obrigada a 

prestar contas, pelo que, neste caso em concreto, questionou a Câmara sobre as 

contas, para poder fazer a sua avaliação política sobre o investimento feito.------------- 

-------Disse, ainda, este Sr. Vereador, que tem os membros desta associação como 

pessoas de bem e que, para próprio beneficio da Associação, devem apresentar as 

contas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Também o Sr. Presidente se referiu a este assunto para dizer que a Feira das 

Lambarices é fruto de um Orçamento Participativo Nacional, e que, para a sua 

execução, foi celebrado um protocolo de Parceria entre a Câmara a Associação e o 

Gabinete de Estratégia Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC), que foi 

integralmente cumprido, pelo que reitera a clareza de tudo o que se passou.------------ 

-------Continuando a sua intervenção, o Sr. Presidente disse que a Associação Cultural 

e Recreativa de Vale Domingos merece toda a sua consideração, que sabe do 

empenho e voluntariado com que os seus membros organizaram a Feira das 

Lambarices, pelo que os desafia para que continuem a trabalhar e a desenvolver 

projetos, porque têm tido todo o apoio da Câmara nesse sentido, como foi, 

recentemente, a aquisição do terreno para a ampliação do Parque Botânico. ----------- 
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-------O Sr. Vereador Edson Santos, que usou da palavra a seguir, disse que o que 

está a acontecer é um ataque à parte que parece ser a mais fraca, porque nunca viu 

ninguém pedir as contas da Festa do Leitão. ----------------------------------------------------- 

-------Disse, também, o Sr. Vereador Edson Santos, que lhe parece que estão a 

questionar as contas só para levantar problemas, porque querem que nada seja feito. 

Sabe que a feira das Lambarices correu muito bem, que foi um trabalho de equipa, 

com recurso a muito voluntarismo, que fez Águeda ser falada, a nível nacional, 

durante duas semanas, o que foi muito bom para o município. ------------------------------ 

-------Acrescentou este Sr. Vereador que nunca qualquer outra Associação tentou o 

que a  Associação Cultural e Recreativa de Vale Domingos fez e que esta associação 

tem muitos projetos que a Câmara deve apoiar, para que outras lhe sigam o exemplo, 

porque a Câmara está ao lado de quem trabalha para bem da população, sendo sua 

opinião de que o que foi feito valeu a pena e que é para continuar. ------------------------ 

-------Voltando a usar da palavra sobre este assunto, o Sr. Vereador Luís Pinho disse 

que nunca se apercebeu de que a Associação Cultural e Recreativa de Vale Domingos 

estivesse a ser estereotipada, que o discurso está errado, porque a Câmara tem que 

prestar contas do que gastou com a Feira das Lambarices e a Associação irá, 

certamente, apresentar as contas do evento. ----------------------------------------------------- 

-------Disse, ainda, este Sr. Vereador, que a Associação Cultural e Recreativa de Vale 

Domingos tem o mérito do trabalho que presta mas que, a par disso, tem que haver 

uma avaliação política da sua atividade, porque foi celebrado um Acordo tripartido que 

tem regras a cumprir. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

um dos indicadores do sucesso de qualquer evento é a receita de bilheteira, por isso é 

importante saber o seu montante e que a Feira das Lambarices, por ser um evento 

novo, despertou muito interesse, e sendo realizado no centro da cidade, os “holofotes” 

estão no máximo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------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, Maria de 

Lurdes Duarte da Fonseca, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente, de 

acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

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