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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 5/22 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 3 DE MARÇO DE 2022 

 

---------Aos três dias do mês de Março 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, 

DANIELA ALEXANDRA PEREIRA HERCULANO, 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------Dando inicio aos trabalhos, o Sr. Presidente informou que a Câmara, no âmbito 

da ajuda ao povo ucraniano, está a trabalhar com o núcleo de Águeda da Associação 

dos Ucranianos em Portugal e conta com o apoio das Juntas/Uniões de Freguesia e 

das  Instituições Locais de Solidariedade Social, com quem já decorreram reuniões no 

sentido de definir uma estratégia conjunta e uma ação articulada com os diversos 

organismos nacionais, para que se consiga fazer chegar à Ucrânia, rápida e 

eficazmente, a ajuda de que a população precisa. ---------------------------------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Presidente que já estão sinalizadas em Águeda várias 

habitações que podem ser usadas para receber ucranianos refugiados que possam vir 

para Águeda, e que se está a fazer uma campanha, junto de empresas que tenham 

vagas de emprego e de proprietários que tenham casas disponíveis para habitação, 

para que entrem em contacto com a Câmara, estando já uma dessas famílias 

instalada.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Sobre este assunto, informou, ainda, o Sr. Presidente, que os bens angariados 

serão enviados para a Ucrânia, num primeiro carregamento, por via terrestre, no dia 7 

de março, fruto do apoio de várias Instituições Particulares de Solidariedade Social, 

Juntas/Uniões de Freguesia e outras entidades da sociedade civil e a que se juntou 

também a Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, cujo transporte vai ser custeado 

pela Câmara . ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Vereador Luís Pinho também se manifestou acerca deste assunto para 

dizer que se congratulava com a iniciativa que a Câmara tomou, de estabelecer os 
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contactos que permitam acolher os refugiados da Ucrânia e de angariar a colaboração, 

de várias entidades, por forma a fazer chegar, rápida e eficazmente, ajuda aos 

ucranianos que, efetivamente, precisam dela.----------------------------------------------------- 

---------Acrescentou este Sr. Vereador que gostaria de ter participado nas ações que 

foram desenvolvidas e que ficou triste por não ter sido convidado para participar nas 

reuniões que foram realizadas, quer com as Juntas/Uniões de Freguesia quer com as  

instituições locais de solidariedade social e que, na sua opinião, a Câmara deveria 

disponibilizar um espaço, dotado de televisão e Internet, para que os ucranianos a 

viver em Águeda se pudessem reunir para confraternizar e mantiver-se informados do 

que acontece no seu pais . ----------------------------------------------------------------------------- 

---------Voltando a intervir, o Sr. Presidente informou que se verifica uma evolução 

positiva da pandemia da doença da COVID-19 em Portugal, com os números de novos 

casos diários a diminuir, assim como estão a reduzir o n.º de cidadão internados, 

incluído em cuidados intensivos, permitindo  ao Serviço Nacional de Saúde, uma maior 

capacidade de resposta. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------Considerando essa situação, acrescentou o Sr. Presidente,  o país  encontrasse 

numa situação que permite o levantamento da maior parte das medidas de contenção 

vigentes, pelo que a Câmara procedeu à desativação do Plano Municipal de 

Emergência de Proteção Civil, a partir do passado dia 01 do corrente mês de março, 

sem prejuízo da reavaliação da medida, se a evolução epidemiológica ou as 

orientação do Governo o justificarem. --------------------------------------------------------------- 

---------A seguir, usou da palavra o Sr. Vereador Antero Almeida que principiou por 

questionar o Sr. Presidente sobre as camas articuladas que a Câmara oportunamente 

adquiriu; se foram úteis, quem as utilizou, onde se encontram e que destino se 

pretende dar-lhe. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Continuando a sua intervenção este Sr. Vereador quis saber se a Câmara está a 

prestar alguma colaboração à plataforma Comunidade Cultura e Arte, ou se a mesma 

tem beneficiado de algum apoio financeiro por parte do município. ------------------------- 

--------Prosseguindo a sua intervenção, o Sr. Vereador Antero Almeida referiu as 

contratações de pessoal feitas recentemente pela Câmara para o Centro de Artes de 

Águeda, para dizer que lhe suscitaram algumas duvidas. ------------------------------------- 

--------Segundo afirmou o Sr. Vereador, foi informado oportunamente, pelo Sr. 

Presidente, que foram feitas contratações, por mais seis meses, com o pessoal que, 

presentemente, presta serviço naquele Edifício Municipal, que é o tempo que se prevê 

ser necessário para a conclusão do concurso de admissão de pessoal que está a 

decorrer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------Posto isto o Sr. Vereador Antero Almeida disse que reparou que constam 

dessas contratações o Sr. José Serra que, atualmente lá presta serviço e que é, ao 

mesmo tempo, o gerente da firma Silence Moment, empresa de Tomar, que foi 

contratada em fevereiro, por ajuste direto, para assegurar a prestação de serviços de  

design, comunicação e promoção do mesmo equipamento, pelo que questiona a ética 

dos procedimentos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Passando a responder às questões que foram colocadas, o Sr. Presidente 

informou que muitas das camas que a Câmara oportunamente adquiriu foram da maior 

utilidade nas Instituições Particulares de Solidariedade Social, encontrando-se ainda 

em uso nessas instituições, devidamente identificadas, e as outras, que ainda não 

foram necessárias, encontram-se nos armazém municipais. --------------------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Presidente que entende que, futuramente, dadas as 

caraterísticas e qualidade desta camas, as mesmas deveriam ser doadas às  

Instituições Particulares de Solidariedade Social que delas venham a precisar. -------- 

-------Quanto à plataforma Comunidade Cultura e Arte o Sr. Presidente informou que 

não conhece e que a mesma não mantém qualquer relação com a Câmara. ------------ 

---------Relativamente à questão levantada pelo Sr. Vereador Antero Almeida acerca 

das contratações de pessoal para o Centro de Artes de Águeda, o Sr. Vereador Edson 

Santos informou que a Câmara, em qualquer contratação, cumpre rigorosamente o 

disposto no Código dos Contratos Públicos e que, para acautelar o normal 

funcionamento daquele espaço, se celebrou contrato, por mais seis meses, com os 

funcionários e empresas que lá estavam a prestar serviço, enquanto não se concluem 

os concursos que oportunamente foram abertos para preencher essas vagas. --------- 

---------Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que do 

ponto de vista ético não acha bem o que se passou e gostaria que lhe explicassem as 

funções do Sr. José Serra, como funcionário do Centro de Artes de Águeda e como 

gerente da firma Silence Moment, contratada para prestar serviços no mesmo Centro 

de Artes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A seguir, este Sr. Vereador disse que lamenta o que aconteceu na última 

reunião do Executivo, no período da intervenção do publico, que, na sua opinião, foi 

lastimável e desprestigiante para a imagem da Câmara. -------------------------------------- 

-------De seguida, usou da palavra o Sr. Vereador Luís Pinho que, na sequência da 

intervenção do Sr. Vereador Antero Almeida, solicitou, por forma a aclarar o assunto, 

que sejam entregues os contratos que foram celebrados, no último ano com o Sr. José 

Serra e com a firma Silence Moment, com indicação dos custos que a Câmara 

suportou em cada uma das situações. -------------------------------------------------------------- 
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--------O Sr. Presidente, a propósito das questões colocadas sobre a contratação de 

pessoal para o Centro de Artes de Águeda, disse que o que se está a fazer é guerra, 

que não é forma séria de fazer política, que é uma atitude destrutiva que em nada 

contribui para a resolução dos problemas dos munícipes e que não vai permitir que 

duvidem do trabalho que a Câmara tem desenvolvido cumprindo toda a legalidade. -- 

--------O Sr. Vereador Antero Almeida retorquiu que, conforme já avisou vão ter o 

mandato que quiserem, se respeitarem, serão respeitados, se não respeitarem terão o 

que for, acrescentando que todas as propostas que tem apresentado têm sempre sido 

chumbadas, que não têm respeito pelo seu trabalho. ------------------------------------------- 

--------No prosseguimento deste ponto da Ordem de Trabalhos, a Sr.ª Vereadora 

Daniela Herculano disse que não se revê nas palavras do Sr. Presidente, porque não 

pretende fomentar qualquer guerra e sempre pugnou para que as reuniões do 

executivo fossem  cordiais e produtivas. ----------------------------------------------------------- 

-------Continuando a usar da palavra, esta Sr.ª Vereadora questionou se na Estratégia 

Local de Habitação está ou não prevista a disponibilização de habitação para casos de 

urgência, como é o caso dos refugiados da guerra da Ucrânia, e referiu que, tendo 

sido dito que houve discussão publica e recolha de contributos para a elaboração 

daquele documento, gostaria de saber em que moldes, porque não se apercebeu de 

qualquer desses procedimentos. --------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano quis saber se o Centro de 

Vacinação de Águeda se vai manter no  Pavilhão do GiCA porque, dias depois da sua 

instalação naquele local, a Ministra do Estado e da Presidência, Dr.ª Mariana Vieira da 

Silva, anunciou que os Centros de Vacinação iriam passar para os ACeS’s. ------------- 

--------Prosseguindo a sua intervenção, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano questionou 

se a Câmara tem tomado algumas providencias no âmbito da Cibersegurança, tendo 

em conta a necessidade de proteger os serviços da Câmara de ataques digitais como 

os que recentemente têm acontecido no país.----------------------------------------------------- 

--------A seguir, a mesma Sr.ª Vereadora Daniela Herculano lembrou que a proposta de 

construção de uma pista de tartan no Estádio Municipal foi retirada da reunião para 

análise jurídica sobre a legitimidade de ser o Recreio Desportivo de Águeda a executar 

a obra, tendo em vista o disposto no Contrato-Programa oportunamente celebrado 

com aquela Associação e questionou a demora da resolução, uma vez que, na altura, 

foi referida a importância e urgência daquela obra para o desenvolvimento da secção 

de atletismo do clube. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------Questionou, também, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, quais as perspetivas 

para o AgitÁgueda no corrente ano, se a previsão é realizar o evento e em que 

condições, afirmando que gostaria que o assunto fosse discutido no Executivo. -------- 
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-------Em resposta à Sr.ª Vereadora, o Sr. Vereador Edson Santos informou que a 

Estratégia local de Habitação vai ser submetida a parecer da respetiva Comissão da 

Assembleia Municipal e após isso será disponibilizado, para apreciação dos Srs. 

Vereadores. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Acrescentou este Sr. Vereador que o documento em causa não é estático, que 

se pretende que seja o mais aberto possível, para permitir acomodar as necessidades 

que eventualmente venham a surgir. ---------------------------------------------------------------- 

-------Sobre o AgitÁgueda, o Sr. Vereador Edson Santos referiu que se prevê realizar o 

evento, em julho próximo, sensivelmente nos moldes habituais, com algumas 

adaptações às novas circunstancias, embora os serviços se estejam a confrontar com 

algumas dificuldades a nível de produção, devido a muitas empresas que deixaram de 

existir, na sequência dos confrangimentos causadas pela pandemia da doença da 

COVID-19 . ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente, relativamente às questões que foram colocadas, principiou por 

informar que a Pista de Tartan o Estádio Municipal vai ser feita pela Câmara, tendo já  

designado o gestor do contrato para a Câmara principie o procedimento necessário 

para a executar a obra. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------Quanto ao Centro de Vacinação no GiCA, o Sr. Presidente informou que, de 

acordo com as palavras do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António 

Lacerda Sales, aquele Centro de Vacinação é para se manter, na medida em que o 

programa de vacinação massiva é, previsivelmente, para continuar. ----------------------- 

--------Sobre a Cibersegurança nos serviços municipais, o Sr. Presidente informou que 

a Câmara está atenta e que amanhã e sábado os Serviços Informáticos têm previsto a 

execução de algumas intervenções para acautelar essa situação. -------------------------- 

--------Relativamente aos refugiados Ucranianos, o Sr. Presidente informou que a 

Estratégia Local de Habitação não contemplava especificamente essa situação mas 

que estava já  prevista uma componente de emergência para situações criticas. ------- 

-------No caso dos refugiados ucranianos, acrescentou o Sr. Presidente, a Câmara 

apelou aos proprietários de casas vazias, que não estão no mercado de 

arrendamento, por opção dos mesmos, mas que estão em bom estado de 

conservação e servem para habitação, para as disponibilizarem para este caso, o que 

tem tido uma boa anuência, assim como se tem  contactado empresas que tenham 

vagas de emprego para estes refugiados. --------------------------------------------------------- 

-------De seguida, usou da palavra o Sr, Vereador Luís Pinho para dizer que na rua do 

Pisco, em Assequins, por motivo de obras, os contentores foram retirados do seu lugar 

habitual e colocados em outro sitio, mas os moradores, não tendo lá os contentores, 
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colocam o lixo no chão, ficando ao alcance dos cães que rasgam os saco e espalham 

o seus conteúdo pela estrada e pelos terrenos vizinhos. -------------------------------------- 

-------Continuando no uso da palavra, o Sr. Vereador Luís Pinho apelou para que todos 

os Parques de Merendas do concelho sejam mantidos em bom estado e em condições 

de serem usados pelos munícipes, com as instalações sanitários abertas e 

higienizados, e lembrou que ainda não lhe foi entregue a documentação relativa à 

isenção do pagamento de taxas relativas ao licenciamento das obras levadas a efeito 

pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda, conforme 

solicitou em anterior reunião. -------------------------------------------------------------------------- 

--------Prosseguindo no uso da palavra o Sr. Vereador Luís Pinho disse estar 

desagradado com a intervenção do Sr. Vice-Presidente na última reunião do 

Executivo, no período de intervenção do Publico, quando se falou da Feira das 

Lambarices afirmando que a considerou vergonhosa e sem qualquer ética, que o Sr. 

Vereador falou de tudo menos do que devia, porque a Associação Cultural e 

Recreativa de Vale Domingos tem que prestar contas à Câmara sobre os apoios que 

recebeu desta e a Câmara tem que as transmitir aos Vereadores. ------------------------- 

---------Acrescentou este Sr. Vereador que existem despesas que não foram 

apresentadas nomeadamente as relativas à Cláusula 4.ª do Protocolo de Parceria 

celebrado para execução da Feira das Lambarices, que não se refere o valor dos 

espetáculos oferecidos pela Câmara e que não encontrou a documentação referente à 

contratação da Banda Alvarense e da Orquestra Filarmónica 12 de Abril, pelo Valor de 

11.000,00 € cada. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------De seguida, o Sr. Vereador Luís Pinho fez uma resenha do que entende que se 

passou com o alcatroamento do acesso ao Posto Médico de Aguada de Cima, 

referindo datas de decisões do executivo e da pavimentação da via, para afirmar que 

os valores não correspondem e que pensa que o contrato foi feito depois da obra 

concluída. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Sobre esta questão da pavimentação do acesso ao Posto Médico de Aguada de 

Cima, o Sr. Presidente prestou todos os esclarecimentos às duvidas suscitadas. ------ 

---------Relativamente ao que se passou na última reunião sobre a Feira das 

Lambarices, o Sr. Vereador Edson Santos justificou o que disse sobre o assunto e 

reforçou que a contas estão corretas que foram escrutinadas por diversas entidades 

que não levantaram qualquer questão sobre a mesmas. -------------------------------------- 

-------A terminar este período de Antes da Ordem do dia, o Sr. Vereador Antero 

Almeida apresentou a seguinte intervenção: ------------------------------------------------------ 

------- “Por respeito aos restantes vereadores, mantive-me nesta reunião até ao final do 

período de Antes da Ordem do Dia. Abandono a presente reunião como forma de 
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protesto pelas afirmações e considerações do Sr. Presidente da Câmara com as quais 

não posso compactuar, nomeadamente: ----------------------------------------------------------- 

-------Vem para aqui este gajo que não faz nada, duvidar do nosso trabalho. ------------ 

-------Entendo não ser um comentário digno. Comentários desta estirpe não pertencem 

à política nem nunca eu os teci sobre ninguém e por isso não admito que os façam 

sobre a minha pessoa.” --------------------------------------------------------------------------------- 

--------De imediato o Sr. Vereador abandonou a reunião. -------------------------------------- 

--------ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO E ATA DA REUNIÃO N.º 3/22-------------------------- 

---------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 nas reuniões a que as 

mesmas dizem respeito, as atas da última reunião e da reunião n.º 3/22 . --------------- 

--------A ata da reunião n.º 3/22 foi aprovada por unanimidade. ------------------------------ 

-------Quanto à ata da última reunião, a mesma foi retirada, uma vez que o Sr. 

Vereador Edson Santos propôs algumas alterações ao texto da mesma, 

designadamente na parte de intervenção do publico. ------------------------------------------- 

--------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 88/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA - REMODELAÇÃO DA REDE DE AGUA EM FERMENTELOS 

- 1ª FASE.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Públicos, a totalidade da empreitada de Remodelação da Rede de Água em 

Fermentelos – 1ª Fase e verificando-se que a mesma se encontra concluída, nenhuma 

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

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

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o auto de vistoria geral respetivo e 

proceder à receção definitiva da obra. -------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 89/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - REMODELAÇÃO DA REDE DE AGUA EM 

FERMENTELOS - 1ª FASE ---------------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, tendo em conta que a obra de Remodelação da Rede de Água em 

Fermentelos – 1ª Fase 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 e) do n.º 5 do artigo 295.º do Código 
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dos Contratos Públicos aprovar o auto da vistoria geral efetuada e proceder à  

liberação de 10% da caução existente. ------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 90/22 - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA A 

CONSTRUÇÃO DO EIXO RODOVIÁRIO AVEIRO–ÁGUEDA-PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO SR. 

PRESIDENTE DATADO DE 17/02/2022 ----------------------------------------------------------- 

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

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

o n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 17 de fevereiro de 

2022, através do qual aprovou, dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, a 

prorrogação do prazo de entrega das propostas, nos termos do n.º 1 do artigo 64.º do 

Código dos Contratos Públicos e resposta ao pedido de esclarecimentos solicitados, 

após prazo estipulado para o efeito, de acordo com o n.º 7 do artigo 50.º do mesmo 

diploma, tendo em conta o exposto na Ata do Júri n.º 02 de 17 de fevereiro de 2022,  

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

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

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

--------PROPOSTA 91/22 - FORNECIMENTO CONTINUO, POR LOTES, DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, BETÃO BETUMINOSO A FRIO E SINALIZAÇÃO 

RODOVIÁRIA ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, para efeitos do previsto na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o previsto na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho,  a Câmara  deliberou, 

por unanimidade, de acordo com o referido na Ata n.º 4 do respetivo Júri do Concurso, 

datada de 07 de fevereiro de 2022, proceder à adjudicação do Fornecimento continuo, 

por lotes, de Materiais de Construção, Betão Betuminoso a Frio e Sinalização 

Rodoviária, aos concorrentes abaixo indicados, bem como aprovar as minutas dos 

contratos a celebrar, que foram presentes e se encontram arquivadas na Aplicação 

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

--------Lote 1 – Sacos Cimento – António Henriques das Neves, SA, pelo valor 

contratual de 57.450,00 €; ------------------------------------------------------------------------------ 

--------Lote 2 – Areia Amarela – António Henriques das Neves, SA, pelo valor 

contratual de 26.436,00 €; ------------------------------------------------------------------------------ 

--------Lote 3 – Tout-venant calcário – IBEROBRITA – Produtora de Agregados, SA, 

pelo valor contratual de 14.925,00 € ; --------------------------------------------------------------- 
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-------- Lote 6 – Blocos de cimento – António Henriques das Neves, SA, pelo preço 

contratual de 36.121,75 € ; ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- Lote 8 – Manilhas de betão – António Henriques das Neves, SA, pelo valor de 

5.050,90 € . ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A todas estas importâncias será adicionada o IVA à taxa legal em vigor; --------- 

--------Igualmente foi deliberado, relativamente aos Lotes 4, 5, 7, 9, 10 11, 12 e 13,   

não os adjudicar, com o fundamento nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 79.º do 

Código dos Contratos Públicos, e consequentemente, revogar a decisão de contratar, 

conforme previsto no artigo 80.º do referido diploma legal.------------------------------------ 

--------PROPOSTA 92/22 -  LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE LIMPEZA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E EDIFÍCIOS ESCOLARES - LOTE 1- 

EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - DEVOLUÇÃO DA GARANTIA BANCÁRIA AM/DAF/SERV-

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

--------Seguidamente, considerando o descrito na proposta que foi presente, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, uma vez que todas as obrigações decorrentes do contrato 

em causa foram integralmente cumpridas e os valores contratuais faturados e pagos, 

estando cumpridas as condições legais impostas pelo n.º 3 do artigo 295.º do Código 

dos Contratos Públicos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a liberação da 

caução, no valor de 10.871,50€, apresentada pela firma Essência Limpa, Serviços de 

Higiene, Lda, como garantia do integral cumprimento do contrato de Prestação de 

Serviços de Limpeza em Edifícios Municipais e Edifícios Escolares - Lote 1 - Edifícios 

Municipais, em conformidade com o previsto no artigo 295º do referido Código. ------- 

---------PROPOSTA 96/22 - LIBERAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA RELATIVA AO 

CONTRATO N.º 73/2015/CMA ------------------------------------------------------------------------ 

--------Continuando a reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a 

liberação da garantia bancária n.º 962300488016950, no valor de 7.943,27€, emitida 

pelo Banco Santander Totta, Sociedade Anónima, e apresentada pela firma 

Sotecnisol, nos termos do disposto no artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos, 

como garantia do exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais do 

procedimento de aquisição de bens para intervenções nos edifícios públicos e 

monitorização com vista à promoção da eficiência energética, incluindo 

instalação/montagem no âmbito do projeto da Agência para a Sustentabilidade e a 

Competitividade (RUCI/Projeto A3P1), por se considerar que estão reunidas as 

condições para o efeito, dado que foram entregues todos os bens correspondentes e 

executados os respetivos serviços.------------------------------------------------------------------- 

--------IMPOSTOS MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------------- 
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--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, depois de 

analisar todo o processo, o seguinte: ---------------------------------------------------------------- 

-------Revogar a decisão de considerar devolutos os prédios a seguir indicados: ------- 

-------Artigo matricial n.º 694, sito na freguesia de Valongo do Vouga; --------------------- 

-------Artigo matricial n.º 2416, sito na Freguesia de  Fermentelos; -------------------------- 

-------Artigo matricial n.º 1451, sito na União de Freguesias de Trofa, Segadães e 

Lamas do Vouga; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Manter a decisão de considerar devolutos os seguintes prédios: --------------------- 

------Artigo matricial n.º 1426, sito na União de Freguesias de Travassô e Óis da 

Ribeira; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------Artigo matricial n.º 156, sito na União de Freguesias de Travassô e Óis da 

Ribeira; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------Artigo matricial n.º 3347 C | D, sito na União de Freguesias de Águeda e 

Borralha; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Artigo matricial n.º 831, sito na Freguesia de  Fermentelos;---------------------------- 

-------Artigo matricial n.º 652, sito na Freguesia de  Fermentelos; --------------------------- 

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

--------PROPOSTA 94/22 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ALUNOS DO ENSINO BÁSICO 

E SECUNDÁRIO QUE INTEGRAM AS ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO E QUE 

FREQUENTAM O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE ÁGUEDA – ANO LETIVO DE 

2021-2022 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

termos da proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática 

junto à Agenda desta reunião, e de acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do 

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

financeiro no valor global de 12.453,75€ aos alunos do ensino básico e secundário que 

integram as associações do concelho e que frequentam o Conservatório de Música de 

Águeda, que se encontram  mencionados na referida proposta, em conformidade com 

o respetivo Regulamento. ------------------------------------------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 99/22 - CRITÉRIOS PARA COMPARTICIPAÇÃO DAS VISITAS DE 

ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO - ANO LETIVO 2021/2022 ----------------------------------------------------------------- 

--------Continuando a reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o 

disposto nas alíneas u) e hh) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, aprovar os critérios de comparticipação das visitas de estudo aos 

alunos do Ensino Pré Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico, nos precisos termos que 
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se indicam na proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação 

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

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

--------PROPOSTA 95/22 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO À BANDA NOVA DE 

FERMENTELOS, NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO NA “CERIMÓNIA DOS PASSOS 

2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos 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, atribuir um apoio financeiro, no valor de 2.350,00€, à Banda Nova de 

Fermentelos, pela sua participação na tradicional “Cerimónia dos Passos”. -------------- 

--------FUNDOS DE MANEIO PERMANENTE ---------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 97/22 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO 

PERMANENTE PARA O ANO DE 2022 ------------------------------------------------------------ 

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

termos da proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática 

junto à Agenda desta reunião, por forma a que seja exercida, de forma cabal, a normal 

atividade dos serviços municipais, aprovar a constituição, para o ano económico de 

2022, dos seguintes Fundos de Maneio Permanente, para fazer face a despesas 

urgentes e inadiáveis de escassa relevância financeira: --------------------------------------- 

--------500,00 € da Divisão Administrativa e Financeira, que será gerido pela Chefe de 

Divisão respetiva, Dr. ª Maria Moreira; -------------------------------------------------------------- 

--------350,00 € da Divisão de Cultura e Desporto, que será gerido pela Chefe de 

Divisão, Dr. ª Adriana Mesquita; ---------------------------------------------------------------------- 

--------150,00 € da Divisão de Cultura e Desporto, que será gerida pelo Professor João 

Paulo Lopes; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------153,15 € da Divisão de Desenvolvimento Local, que será gerido pela Dr. ª 

Anabela Batista.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------PROPOSTA 98/22 - PROLONGAMENTO DO PROJETO-PILOTO REFERENTE 

À INICIATIVA “RESÍDUOS COM VALOR”-, NO ÂMBITO DO LABORATÓRIO VIVO 

PARA A DESCARATERIZAÇÃO (LVPD) ÁGUEDA SM@RT CITY LAB, 

COFINANCIADO PELO FUNDO AMBIENTAL ----------------------------------------------------- 

-------Considerando o exposto na Proposta que foi presente e se encontra arquivada 

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

unanimidade, com base nas alíneas ee) e ff) do n.º1 do artigo 33.º, do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar o prolongamento do 

teste piloto da iniciativa “Resíduos com Valor”, cofinanciada pelo Fundo Ambiental, até 
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31 de dezembro, com retroativos a 25 de fevereiro, mantendo-se em vigor as normas 

de utilização atuais, que se encontram em anexo à presente proposta, dela fazendo 

parte integral. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 100/22 - CESSAÇÃO DO PROTOCOLO N.º 01/2020 CELEBRADO 

COM A UNIÃO DE FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA, POR 

ACORDO ENTRE AS PARTES, E CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO 

PARA CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA BÁSICA DE ÓIS DA RIBEIRA, À 

DELEGAÇÃO DE ÁGUEDA DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA ---------------------- 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos termos da 

proposta que foi presente e em conformidade com o  previsto nas alíneas g), 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, proceder 

à cessação do protocolo n.º 01/2020, celebrado com a União de Freguesias de 

Travassô e Óis da Ribeira, por mútuo acordo entre as partes, e proceder à celebração 

de um Contrato de Comodato para cedência temporária e gratuita do edifício da antiga 

Escola Básica de Óis da Ribeira, sito na Rua Benjamim Soares de Freitas, 51, na 

União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, Águeda, à Delegação de Águeda 

da Cruz Vermelha Portuguesa, conforme minuta que foi presente e aprovada e se 

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

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

--------PROPOSTA 101/22 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA – PAULINA 

EMÍLIA LOPES MARQUES E OUTRAS (PROCESSO DE OBRAS N.º 111/60) --------- 

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

que a pretensão se enquadra nas condicionantes de isenção de controlo prévio, 

definidas no n.º4 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  (RJUE), aprovar o destaque de uma 

parcela de terreno com a área de 1 510,00m2 de um prédio inscrito na matriz predial 

urbana da União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga sob o artigo 

n.º 460 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1506/19981103, com 

a área total de 2604,00m2, que possuem no lugar de Mourisca do Vouga, no gaveto 

entre a rua do Carvalho e a rua Clemente Matos, sendo a área da parcela sobrante de 

1094,00m2 .------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O prédio é propriedade de Paulina Emília Lopes Marques e Outras, residente na 

rua Quinta das Heras, n.º 39, Habitação n.º 176, no lugar e freguesia de Canidelo, 

concelho de Vila Nova de Gaia. ---------------------------------------------------------------------- 
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--------PROPOSTA 102/22 - COMPENSAÇÃO POR TERRENOS NÃO CEDIDOS, 

PARA EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS VERDES, DE UTILIZAÇÃO COLETIVA E O 

SEU PAGAMENTO EM NUMERÁRIO – PEDRO MIGUEL PEREIRA DA SILVA 

(PROCESSO DE OBRAS N.º 219/21) -------------------------------------------------------------- 

--------Presente, a seguir, o processo n.º 219/21, em nome Pedro Miguel Pereira da 

Silva, que veio apresentar a reformulação do projeto de loteamento urbano, sem obras 

de urbanização, com 2 lotes, de um terreno localizado na rua Nova, em Vale 

Domingos, da União de Freguesias de Águeda e Borralha, constatando-se que não é 

proposta a cedência de áreas para espaços verdes de utilização coletiva e de áreas 

para equipamentos de utilização coletiva. --------------------------------------------------------- 

--------Os Serviços Técnicos Municipais informam que tendo em conta que o prédio a 

lotear já se encontra servido por infraestruturas e porque se entende não ser 

justificável a localização de qualquer equipamento ou espaço verde, públicos, pode 

não existir qualquer cedência para esses fins, ficando, no entanto, o proprietário 

obrigado ao pagamento de uma compensação, em numerário ou espécie, por terrenos 

não cedidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Sr. 

Vereador Luís Pinho, face ao teor do parecer técnico emitido pelos Serviços da 

Divisão de Gestão Urbanística, o parecer técnico n.º PT CTS2022 067, e nos termos 

da exceção prevista no n.º 3, do artigo 67.º do Regulamento do PDM, aceitar a 

compensação por terrenos não cedidos para equipamentos e espaços verdes, de 

utilização coletiva e o seu pagamento, em numerário, no montante de 1.193,51€.------ 

--------O Sr. Vereador Luís Pinho justificou o seu sentido de voto por,  na Proposta em 

apreço, ser referido que a compensação em causa é feita em numerário e que sabe 

que, desde agosto de 2017, na sequência da publicação da Lei n.º 92/2017, de 22 de 

Agosto, é proibido pagar ou receber em numerário, em transações de qualquer 

natureza, que envolvam montantes iguais ou superiores a 3.000,00€, pelo que sugere 

que essa terminologia seja alterada, por exemplo, para “compensação monetária”. --- 

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

--------Neste período da reunião, usou da palavra a Sr.ª Cláudia Afonso que principiou 

por perguntar a que se destinam as obras em execução na zona ribeirinha, porque se 

tem apercebido de movimentação de terras naquele local. ----------------------------------- 

-------O Sr. Presidente deu explicações pormenorizadas das obras se encontram em 

curso junto à Ribeira do Ameal em Águeda. ------------------------------------------------------- 

-------A seguir a Sr.ª Cláudia Afonso abordou outros assuntos, nomeadamente: -------- 

-------Que se providenciem recipientes para a colocação de lixo indiferenciado e  

produtos de podas e aparas de jardins e hortas, sugerindo, para estes últimos, que a 
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Câmara adquira uma máquina trituradora que circularia pelas Juntas/Uniões de 

Freguesia, conforme as necessidades. ------------------------------------------------------------- 

-------Entende da maior importância que as reuniões do Executivo sejam transmitidas 

pela Águeda TV e que isso apenas não se faz por teimosia. --------------------------------- 

-------Se a Câmara tomou alguma medida a nível de prevenção da saúde mental da 

população, designadamente disponibilização de apoio psicológico aos munícipes. –.- 

-------É da opinião de que se deve ter a capacidade de aceitar que quem está nos 

serviços públicos está sujeito a escrutínio publico; ----------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente informou que vão ser colocados novos contentores para os 

Resíduos Sólidos Urbanos e outros para colocação de monos e de restos de aparas e 

podas de jardins e que se está a sensibilizar as Juntas/Uniões de Freguesia para que 

colaborem na sua operacionalidade e manutenção. -------------------------------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Presidente que vão haver novos procedimentos a nível da 

recolha do lixo e que os contentores vão ser todos novos e com outra cor. -------------- 

---------A nível da saúde mental o Sr. Presidente disse que é um problema que o 

preocupa, tanto mais que agora é que os serviços estão a iniciar as suas atividades 

normais, mas que entende que deverá ser o Serviço Nacional de Saúde a arcar com a 

responsabilidade de prestar este apoio à população. ------------------------------------------- 

-------Eram dezassete horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente, que presidia aos 

trabalhos, 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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