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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 6/22 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2022 

 

---------Aos dezassete dias do mês 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 quarenta e quatro minutos quando o Sr. Presidente 

declarou aberta a reunião.------------------------------------------------------------------------------ 

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

---------Principiando este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente manifestou o 

seu regozijo por, na passada terça feira, com a presença da Ministra da Coesão 

Territorial, se ter procedido à assinatura dos contratos de financiamento com vista à 

criação da Área de Acolhimento Empresarial e a ligação do Parque Empresarial do 

Casarão (PEC) ao IC2, obras que serão financiadas a 100% pelo Plano de 

Recuperação e Resiliência - PRR, esperando-se que, nos próximos dias seja assinado 

o referente à nova ligação rodoviária entre Águeda e Aveiro. -------------------------------- 

--------A seguir, o Sr. Presidente referiu-se à Descentralização dos Serviços de Saúde 

proposta pelo Poder Central, que se prevê seja concretizada no próximo dia 04 de 

abril, para dizer que entende que não se encontram reunidas as condições para se 

concretizar essa pretensão, por haver muitas incongruências e insuficiências de 

informação que têm que ser esclarecidas, sendo esta a opinião generalizada dos 

municípios do país relativamente à proposta do Governo, o que levou a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses a marcar uma reunião com a Ministra da Saúde 

para aclarar as questões que estão a ser levantadas. ------------------------------------------ 

-------Continuando no uso da palavra, o Sr. Presidente informou que das negociações 

com o Ministério da Saúde ficou assente que a Câmara assumia a construção da 

Unidade de Saúde de Aguada de Cima e a Administração Regional de Saúde a 

colocação do mobiliário e equipamento necessário assim como  os meios humanos 

indispensáveis ao seu funcionamento. -------------------------------------------------------------- 
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--------Rematou o Sr. Presidente que, concluído o edifício, conforme o acordado, se 

esperava que a Administração Regional de Saúde dotasse as instalações de mobiliário 

e equipamentos novos, já que se trata de um edifício novo, mas o que lá foi colocado é 

mobiliário usado, em bastante mau estado, que a Câmara não pode aceitar. ----------- 

--------O Sr. Vereador Luís Pinho, que interveio a seguir, disse que saudava a 

descentralização dos Serviços de Saúde nos municípios, mas que também já tinha 

ouvido falar das dificuldades que estavam a ocorrer, pelo que ficou convicto que o 

prazo estabelecido seria adiado, por entender que no próximo dia 01 de abril não 

estarão reunidas as condições para se concretizar essa decisão. -------------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Vereador Luís Pinho que vai analisar a documentação que o 

Sr. Presidente lhe fez chegar sobre este assunto e se for como se diz, está disponível 

para acompanhar o Executivo nas medidas que forem preciso tomar para bem da 

população do concelho. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, o mesmo Sr. Vereador deu os parabéns ao Sr. Presidente pela 

assinatura do Termo de Aceitação da Candidatura às Áreas de Acolhimento 

Empresarial de Nova Geração, afirmando que foi desenvolvido um bom trabalho por 

parte da Câmara e que gastaria de saber quais os outros programas a que a Câmara 

se candidatou, lembrando que, já por várias vezes, manifestou o seu interesse pelo 

assunto, tendo inclusive, remetido um e-mail para o Sr. Presidente com as hipóteses 

das candidaturas que a Câmara poderia apresentar . ------------------------------------------ 

---------O Sr. Presidente informou que a Câmara está atenta a essa questão, que tem 

uma equipa a trabalhar na análise das medidas e programas comparticipados, e que 

está a apresentar candidaturas nos setores que contemplem investimentos que se 

considerem importantes para o município. --------------------------------------------------------- 

-------Retomando o uso da palavra o Sr. Vereador Luís Pinho disse que gostaria de 

ver, no Parque Empresarial do Casarão, conforme acontece em muitos países da 

Europa, um Centro de Custos Partilhados, que poderá albergar vários setores, 

nomeadamente serviços de limpeza, que seriam utilizados pelas empresas instaladas 

no Parque, Cantina para os funcionários de todas as empresas, Creche para os filhos 

desses funcionários, etc. o que pensa que seria uma grande mais valia para aquele 

empreendimento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente informou que isso já está previsto, que existe no Parque um 

local destinado a esse apoio social, que desde sempre se entendeu fazer sentido 

naquele espaço empresarial, e que a Câmara pensa concretizar a prestação desses 

serviços através de uma IPSS. ------------------------------------------------------------------------ 
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--------A seguir, o Sr. Vereador Luís Pinho questionou o ponto de situação da proposta 

que foi retirada da reunião de 17 de fevereiro último acerca do apoio à Associação de 

Agricultores do Raivo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente informou que se fizeram averiguações, depois da chamada de 

atenção feita pelo Sr. Vereador, e que se chegou à conclusão que o IVA, relativo à 

obra levada a efeito, era legível mas que a candidatura respetiva não foi feita nesse 

sentido. Acrescentou o Sr. Presidente que, neste momento, para resolver o assunto, 

se aguarda a resposta da entidade gestora do processo. ------------------------------------- 

-------O Sr. Vereador Luís Pinho agradeceu a informação, prestada pelo Sr. Presidente, 

de que, depois do parecer que emitiu sobre o assunto, a Câmara tenha questionado  a 

situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A seguir, o Sr. Vereador Luís Pinho solicitou que lhe seja entregue o processo 

relativo à Construção do Driving Range  que oportunamente solicitou, nomeadamente 

o projeto da obra, as faturas pagas e os pareceres emitidos por entidades externas 

aos serviços, por forma a averiguar-se de quem foi a responsabilidade de se construir 

aquela infraestrutura em local sujeito a cheias, o que originou a destruição de parte 

dos trabalhos executados, com prejuízos para o município. ---------------------------------- 

--------O Sr. Presidente informou que a preocupação, quando se deliberou a revogação 

do contrato oportunamente celebrado para a execução da obra, não foi só porque as 

cheias destruíram parte das obras foi, também, no sentido de evitar os estragos, com 

inevitável prejuízo para o município, que iriam surgir todos os invernos. ------------------ 

--------Quanto à responsabilidade pela construção da obra naquele local, o Sr. 

Presidente informou que  é partilhada por  todo o Executivo uma vez que foi uma 

decisão coletiva. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------De seguida o Sr. Presidente informou que a recolha armazenamento e 

encaixotamento das doações que estão a ser recebidas para o povo ucraniano estão a  

correr da melhor forma, com o trabalho com o apoio da Associação dos Ucranianos 

em Portugal – Delegação de Águeda, Paróquia de Águeda, Uniões e Juntas de 

freguesias e Instituições locais de solidariedade social numa estratégia conjunta e 

articulada para que se consiga rapidamente prestar ajuda ao povo Ucraniano.---------- 

--------Acrescentou o Sr. Presidente, que através do Centro Local de Apoio à 

Integração de Migrantes, se estão a diligenciar todos os procedimentos adequados a 

uma boa Integração dos refugiados ucranianos acolhidos em Águeda.-------------------- 

--------A Sr.ª Vereadora Marlene Gaio pormenorizou as medidas que se têm tomado 

relativamente aos deslocados da guerra na Ucrânia que se têm instalado em Águeda, 
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informando que existem 96 camas disponíveis para onde são encaminhadas essas  

pessoas, entre casas particulares, Albergue de Peregrinos de Santo António de 

Águeda e 7 apartamentos que a Câmara disponibilizou. -------------------------------------- 

--------Informou, também a Sr.ª Vereadora Marlene Gaio, que a alimentação para os 

deslocados está a ser assegurada por IPSS’s, que as crianças têm sido prontamente 

integradas nas escolas, onde foram criadas turmas para alunos estrangeiros, estando 

o Centro Qualifica, em colaboração com a Associação de Ucranianos em Portugal, a 

ensinar a língua portuguesa a esses refugiados de guerra, além de que existe uma 

Psicóloga que fala Português e Ucraniano que está a prestar apoio a todos aqueles 

que precisem. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Em conclusão, a Sr.ª Vereadora Marlene Gaio informou que, com o apoio de 

várias instituições e muitos voluntários, se tem conseguido assegurar para estes 

deslocados o alojamento, alimentação, educação e transporte e que existe em 

armazém, nas antigas instalações da firma Canário Lucas, muita roupa que foi doada, 

toda organizada por idades e sexos, para, também, ser disponibilizada a estas 

pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------O Sr. Vereador Luís Pinho, que interveio a seguir, disse que, na sua opinião, a 

questão do idioma seria a mais difícil de ultrapassar mas que repara, com satisfação, 

que a Câmara está atenta a esse facto e que é isso que interessa. ------------------------ 

------Quanto à concentração das doações nas antigas instalações da fábrica Canário 

Lucas, o Sr. Vereador Luís Pinho entende que foi uma boa opção e que foi nesse 

espaço que pensou quando sugeriu que se disponibilizasse, aos Ucranianos 

deslocados, um local, com televisão e Internet, para poderem reunir-se, manterem-se 

informados e confraternizarem, porque entende que ali existem condições para isso.  

-------O Sr. Vereador Antero Almeida, que também se pronunciou sobre este assunto 

disse que  sabe que existem em Águeda algumas famílias que se disponibilizaram 

para receber famílias deslocadas mas que, com o tempo, muitas situações podem 

alterar-se, podendo antever-se alguns cenários com resultados menos felizes, pelo 

que pede prudência em optar-se por essa solução. --------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente informou que se está a trabalhar essa situação juntamente com 

a Associação de Ucranianos em Portugal, que a solidariedade esta a funcionar e que, 

no sentido de fazer o melhor por estes deslocados, se tem feito tudo o que é preciso 

fazer. Acrescentou o Sr. Presidente que estas pessoas vêm a fugir de uma guerra, que 

vêm muito traumatizados e que a ambição de cada um é regressar à sua terra o mais 

rápido possível.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------Retomando o uso da palavra o Sr. Vereador Luís Pinho lembrou a crise 

energética que estamos a viver e questionou se já foi avaliado o impacto que pode ter 

a nível do consumo nos serviços municipais, e se a Câmara tem alguma estratégia 

para acautelar essa situação, porque lhe parece que não existe, para essa fim, 

qualquer apoio do Poder Central destinado aos municípios. ---------------------------------- 

--------Continuando neste mesmo assunto, o Sr. Vereador Luís Pinho referiu as 

deliberações tomadas em 06 de janeiro último, sobre a compra de energia elétrica -

instalações BTN em mercado regulado para ano 2022 e abertura de procedimento por 

consulta prévia realizado ao abrigo do ‘Acordo-Quadro para fornecimento de 

eletricidade em regime de mercado livre para o ano 2022 e 2023 – lote 2 (BTE) e lote 

3 (MT) para o município de Águeda’, para questionar se nesses procedimentos foi 

precavida a situação que estamos a viver ou se não será prudente, neste momento, 

abordar a Associação dos Municípios Portugueses no sentido de, em conjunto, todos 

os municípios solicitarem o apoio do governo para mitigar o aumento da despesa com 

o consumo de energia elétrica. ------------------------------------------------------------------------ 

--------A seguir o mesmo Sr. Vereador questionou se Águeda vai, no próximo dia 26 de 

março, celebrar a Hora do Planeta, porque ainda não viu qualquer menção a esse 

respeito, e acha interessante que se assinale esse dia, com a mobilização de toda a 

sociedade em torno da luta contra o aquecimento global.-------------------------------------- 

-------O Sr. Vice – Presidente informou que Águeda, à semelhança de cerca de 200 

países, muitos cidadãos, várias organizações e empresas de todo o mundo, vai, 

durante 1 hora, entre as 20h30 e as 21h30, apagar todas as luzes dos edifícios 

municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Quis saber, também,  este Sr. Vereador, se a Câmara  pretende a celebrar o 

Dia Mundial da Água, tendo o Sr. Presidente informado das atividades que estão 

previstas realizar, nomeadamente junto da comunidade escolar, que se pretende 

sensibilizar para a importância da água na qualidade de vida da população e para a 

necessidade de se evitar o  seu desperdício . ---------------------------------------------------- 

-------Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Luís Pinho, a propósito do Dia 

Nacional do Estudante, que se comemora no próximo dia 24 do corrente mês de 

março, que considera da maior importância celebrar, lamentou a morte do Presidente 

da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, Cesário Silva, que ocorreu 

no passado dia 12. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Em resposta ao Sr. Vereador Luís Pinho o Sr. Presidente informou que está 

deveras preocupado com o aumento dos preços da energia, que não existe qualquer 
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apoio para as autarquias, e que, para além do acréscimo de gastos com a iluminação 

publica e iluminação dos edifícios municipais, a Câmara ainda se está a debater com a 

situação de vários profissionais de transportes que estão a denunciar contratos, devido 

aos aumentos dos combustíveis, como é o caso de alguns relativos aos transportes 

escolares. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, que interveio a seguir, referiu-se à 

comemoração, no passado dia 8, do Dia Mundial da Mulher afirmando a necessidade 

de se eliminar a discriminação, no seu objetivo de atingir a igualdade de género entre 

homens e mulheres, com a afirmação da liderança no feminino, em que as mulheres 

ocupem cargos a nível de tomada de decisão. --------------------------------------------------- 

--------Continuando a sua intervenção, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano destacou a 

importância da atuação das mulheres no combate da pandemia do COVID -19, já que   

representam uma grande percentagem dos profissionais de saúde, afirmando que, 

sem esforços adicionais, a paridade de género levará 130 anos a ser alcançada. ----- 

-------Lembrou, ainda esta Sr.ª Vereadora,  as mulheres na sua condição de mães, de 

cuidadoras, as vitimas de violência doméstica e vitimas das guerras, referindo 

especialmente as mulheres Ucranianas que estão a viver, neste momento, um período 

muito doloroso.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a fase em que se encontra o Plano Municipal de Igualdade de Género  e a Adesão da 

Câmara à Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida 

Local. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Sr.ª Vereadora Marlene Gaio informou que os serviços municipais estão a fazer 

um levantamento e avaliação de todas as situações, para se proceder à elaboração do 

Plano Municipal de Igualdade de Género. --------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Vereador Antero Almeida principiou a sua intervenção, neste ponto da 

Ordem do Dia, referindo que esta reunião teve inicio às 14 horas e 44 minutos  e que, 

neste momento são 16 horas, quando lhe foi  palavra. ---------------------------------------- 

-------De seguida, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que leu na comunicação social 

que o Sr. Presidente lhe teria marcado falta, por ter abandonado os trabalhos na última 

reunião,  pelo que, a propósito disso, lembrou que as faltas não são marcadas pelo Sr. 

Presidente da Câmara mas sim pelo Executivo. ------------------------------------------------- 

-------Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Antero Almeida procedeu à leitura 

de uma definição do que é a oposição, para afirmar que era exatamente isso que tem 
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vindo a fazer, que questiona quando não tem conhecimento de determinadas 

situações e que critica quando não concorda  com o que é feito ou proposto. ----------- 

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

dizer que, na sua condição de Vereador da oposição, tem tentado estudar 

convenientemente os assuntos agendados, para os poder discutir; que umas vezes 

concorda e vota a favor, outras, não concordando, apresenta a suas razões e vota 

contra ou abstêm -se. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Antero Almeida referiu-se a um 

concurso para um Técnico Florestal, dizendo que sabe existir, relativamente ao 

resultado do mesmo, a reclamação de um dos concorrente, pelo que solicita que lhe 

seja facultado o processo para conhecimento. ---------------------------------------------------- 

-------A seguir, o Sr. Vereador Antero Almeida mencionou a máquina de rastos, 

recentemente adquirida pela Câmara, e questionou o que se pretende fazer para a 

rentabilizar, se é para colocar ao serviço das Juntas/Uniões de Freguesia, se dos 

Bombeiros, ou se são os serviços municipais que a vão utilizar, porque ainda não 

entendeu que destino se pretende dar-lhe.--------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente informou que a Máquina é da Câmara e a sua utilização vai  ser 

cedida à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda, mediante a 

celebração de um Protocolo, uma vez que a Associação tem operador para a mesma, 

ao contrário da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------Acrescentou o Sr. Presidente, que esta máquina, sendo propriedade da Câmara,   

vai ser utilizada pelos Bombeiros para execução de trabalhos de prevenção de fogos 

florestais, nomeadamente manutenção e limpeza de caminhos florestais, abertura de 

aceiros etc.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A Sr.ª Vereadora Marlene Gaio, que usou da palavra a seguir, informou que os 

serviços da DGEstE, que tinham marcado uma visita a Águeda, para aferir da 

qualidade e quantidade da comida servida nos refeitórios escolares que são da sua 

responsabilidade, voltaram a adiar essa visita. A Sr.ª Vereadora ficou de informar a 

nova data quando for reagendada essa visita. ---------------------------------------------------- 

--------Por último interveio o Sr. Vereador Vasco Oliveira que dirigindo-se ao Sr. 

Vereador Antero Almeida lhe disse que ficou  bem espelhado o seu conceito de fazer 

oposição; fez algumas perguntas e o resto foram suspeições que lançou sobre o 

funcionamento dos serviços pelo que, como seu amigo, ficaria muito contente se ele 

pudesse  limar essa sua caraterística. -------------------------------------------------------------- 
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--------Neste ponto da Ordem do Dia a Câmara tomou conhecimento da situação 

financeira da Câmara, relativa a 28 de fevereiro do corrente ano. --------------------------- 

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

--------PROPOSTA 104/22 - APROVAÇÃO DA REDUÇÃO DO VALOR DAS TAXAS 

DE LICENCIAMENTO MUNICIPAL, NO ÂMBITO DO INCENTIVO JOVEM, 

REFERENTE AO PROCESSO DE OBRAS N.º 156/21 ---------------------------------------- 

--------Presente o Processo de obras n.º 156/21, em nome de Renato José Marta de 

Almeida, residente na rua Póvoa da Carvalha, n.º 68, em Recardães, na União de 

Freguesias de Recardães e Espinhel, que vem solicitar a redução de taxas de 

licenciamento, relativas à construção de uma habitação unifamiliar e muros, que irá 

levar a efeito num terreno sito na Travessa da Proa do Barco, lugar de Valongo , em  

Recardães, formando gaveto com a Variante Recardães/Barrô, no âmbito dos 

incentivos previstos em matéria de taxas urbanísticas, no Código Regulamentar 

aplicável a projetos apresentados por jovens. ---------------------------------------------------- 

 ------Analisados os documentos apresentados, verifica-se que o requerente reúne os 

requisitos constantes do artigo 20.º/I da 10.ª alteração ao Código Regulamentar do 

Município, republicada na 2.ª serie, 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, através do Aviso (extrato) n.º 

13139/2021, uma vez que se trata de um pedido em nome individual, sem 

dependentes, com 32 anos de idade, dispondo apenas do prédio onde vai proceder à 

construção da habitação, com o rendimento mensal de 821,19€, sendo por isso inferior 

a 2,5 salários mínimos e apresenta declaração, sob compromisso de honra, em como 

a construção se vai destinar à primeira habitação própria permanente por um período 

mínimo de 5 anos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Assim, de acordo com o estabelecido no n.º 3 do artigo 16.º/I do Código 

Regulamentar do Município, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a redução 

de 70 % do valor das taxas de licenciamento respetivo,  ficando o requerente sujeito 

ao pagamento  do montante de 376,19€. ---------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 105/22 - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE 

LICENCIAMENTO RELATIVAS AO PROCESSO DE OBRAS N.º 171/08 ---------------- 

---------A seguir, foi presente o processo de obras n.º 171/08 em nome da instituição o 

Mágico - Centro de Apoio Social, Cultural e Recreativo, com sede na rua do Curtinhal, 

n.º 325, em Giesteira na União de Freguesias de Águeda e Borralha, que vem solicitar 

a isenção do pagamento das taxas relativas ao licenciamento da alteração e 
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ampliação de edifício destinado a uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

ERPI, localizado na  sede mencionada, nos termos da isenção estabelecida na alínea 

b), do n.º 1, do artigo 18.º/I do Código Regulamentar do Município de Águeda. --------- 

--------De acordo com a informação emitida pelos Serviços da Divisão de Gestão 

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

Agenda desta reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do previsto 

na alínea b), do ponto n.º 1, do artigo 18.º/I do Código Regulamentar do Município de 

Águeda, uma vez que se trata de uma associação legalmente constituída, aprovar a 

isenção do pagamento de taxas de licenciamento de alteração e ampliação requerida, 

no montante de 11890,20€. ---------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 106/22 - RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO TITULADAS PELO ALVARÁ N.º 1/2016 ------------------------------------- 

----------Prosseguindo os trabalhos, foi presente o processo de obras n.º 150/12, em 

nome de António Simões Santos Paula, residente na rua das Figuras Populares, n.º 

51, em Aguieira na  freguesia de Valongo do Vouga, que vem, no âmbito do disposto 

no ponto n.º 1 do artigo 87.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redação conferida 

pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, solicitar a receção provisória das 

obras de urbanização de um loteamento urbano titulado pelo alvará n.º 1/2016, 

localizado no gaveto entre a Rua de Viade e a Rua da Cumeada, na freguesia de 

Valongo do Vouga. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Analisada a informação PT CTS2022-090 emitida pelos Serviços da Divisão de 

Gestão Urbanística, que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática 

junto à Agenda desta reunião, e uma vez que todas as obras de urbanização foram 

vistoriadas e estão concluídas em conformidade com as normas e regulamentos 

aplicáveis, a Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo do disposto no n.º 1 do 

artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro, aprovar a receção provisória das obras 

de urbanização tituladas pelo alvará n.º 1/2016.-------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 107/22 - REVOGAÇÃO DO LOTEAMENTO TITULADO PELO 

ALVARÁ N.º 24/81 – PROCESSO DE OBRAS N.º 36/81 ------------------------------------- 

--------Seguidamente foi presente o processo n.º 36/81, em nome de  David Manuel 

Conceição Silva e Outros, residente na rua do Barril, Edifício Zuzu, Bloco 3-1.º 

Esquerdo, em Mourisca do Vouga, da União das Freguesias de Trofa, Segadães e 

Lamas do Vouga, através do qual vêm solicitar a revogação do alvará de loteamento 
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n.º 24/81, relativo a um terreno localizado em Fermentões, freguesia de Valongo do 

Vouga. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, nos precisos 

termos da mesma, proceder à revogação do loteamento titulado pelo alvará n.º 24/81.-

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

----------PROPOSTA 108/22 - ÓNUS DE RENÚNCIA – PROCESSO DE OBRAS 

PARTICULARES N.º 293/21 -------------------------------------------------------------------------- 

--------Continuando os trabalhos foi presente o processo n.º 293/21 em nome de Carla 

Marina Pereira Campos, com residência na rua Dr. Lourenço Peixinho, Taboeira – 

Esgueira, do Concelho de Aveiro, que vem apresentar um projeto de arquitetura para a 

realização da operação urbanística de reconstrução, alteração e ampliação de 

habitação unifamiliar com demolição, que pretende levar a efeito num terreno sito na 

rua Senhor da Serra, n.º 80, no lugar de Raivo - União de Freguesias de Águeda e 

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

--------No parecer n.º AMM2022 033 da Divisão de Gestão Urbanística consta que, 

dada a exiguidade da habitação, da configuração do terreno, alongada e pouco 

profunda, a ampliação entre os dois corpos existentes encontra-se em zona 

deconstrução "non aedificandi", nos termos do previsto na sub alínea ii, da alínea a), 

do artigo 20.º/A1 do Código Regulamentar do Município que é de 6 metros a contar do 

eixo do caminho.------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Analisado o assunto a Câmara deliberou, por unanimidade, em conformidade 

com o previsto no artigo 61.º da Lei n.º 2110, de 19 de agosto de 1961, uma vez 

que não se prevê a necessidade de demolir a construção em causa em futuro 

próximo, para a melhoria das condições de transito no local, autorizar que a 

munícipe proceda a registo de ónus de renúncia sobre qualquer indemnização pelo 

aumento de valor que dessas obras resultar para a parte do prédio, no caso de futura 

expropriação pela Câmara municipal.---------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 116/22 - COMPENSAÇÃO POR TERRENOS NÃO CEDIDOS 

(CTNC) RELATIVAMENTE AO PROCESSO DE OBRAS N.º 169/20 ---------------------- 

--------Seguiu-se o processo n.º 169/20, em nome da firma LIGNAQ - Unipessoal, Lda.,  

referente ao licenciamento do projeto para construção de edificação destinada a 

armazém/indústria a sujeitar ao regime jurídico de propriedade horizontal (9 frações) e 

muros de vedação, em terreno que possui na Rua Vale da Cruzinha, no lugar de 

Lameiro das Quintas, freguesia de Macinhata do Vouga, que já havia sido submetido 

ao Executivo, em reunião de 15 dezembro de 2020, por se tratar de uma intervenção 
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geradora de impacte urbanístico relevante ou semelhante a operação de loteamento, 

tendo sido deliberado, nos termos do disposto  art.º15.º/A1 do Código Regulamentar 

do Município de Águeda, aceitar a compensação por terrenos não cedidos por 

pagamento em compensação monetária. ---------------------------------------------------------- 

---------Analisada a proposta apresentada, verifica-se que se trata de uma nova 

proposta, que se encontra consoante o estudo prévio anteriormente aprovado, 

aumentando ligeiramente a área total de construção mas em termos que não 

comprometem o procedimento, pelo que deverão ser atualizados os valores da 

compensação por terrenos não cedidos. ----------------------------------------------------------- 

---------Neste sentido apurou-se que  área a ceder para espaços verdes e de utilização 

coletiva passou a ser de 1840,24m2 e a  área para equipamentos de utilização coletiva 

de 800,11m2, no total de 2640,35m2.----------------------------------------------------------------- 

---------Assim, face ao teor do parecer técnico emitido, e nos termos da exceção 

prevista no n.º 3, do artigo 67.º do Regulamento do PDM, a Câmara deliberou aprovar 

a compensação monetária relativamente à área de terrenos não cedidos, no montante 

de 18.958,40€ .-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Antero Almeida que disse que saúda o investimento que se pretende realizar mas que 

é contra a política de compensação destas áreas e não concorda com os critérios que 

determinam a verba a pagar que, na sua opinião, devem ser revistos brevemente, 

porque encarecem demasiado os investimentos retirando-lhe competitividade . -------- 

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

---------PROPOSTA 109/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO – REPAVIMENTAÇÃO DA EM 605-1 - RUAS DO 

CASARÃO, PORTELA DO SOL, COVA DA AREIA E DAS FLORES - FREGUESIA DE 

AGUADA DE CIMA E UNIÕES DAS FREGUESIA DE ÁGUEDA E BORRALHA; 

BELAZAIMA DO CHÃO, CASTANHEIRA DO VOUGA E AGADÃO; ----------------------- 

---------Verificando-se, através da vistoria efetuada à totalidade da obra de 

Repavimentação da Estrada Municipal 605-1 – Ruas do Casarão, Portela do Sol, Cova 

da Areia e das Flores – Freguesia de Aguada de Cima e Uniões das freguesias de 

Águeda e Borralha; Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, 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 maioria, com a 

abstenção do Sr. Vereador  Antero Almeida, proceder à liberação de 15% da caução 
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existente, nos termos da alínea d) do n.º 5 do artigo 295.º do Código dos Contratos 

Públicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 110/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECESSÃO DEFINITIVA PARCIAL - REPAVIMENTAÇÃO DA EM 605-1 - RUAS DO 

CASARÃO, PORTELA DO SOL, COVA DA AREIA E DAS FLORES - FREGUESIA DE 

AGUADA DE CIMA E UNIÕES DAS FREGUESIA DE ÁGUEDA E BORRALHA; 

BELAZAIMA DO CHÃO, CASTANHEIRA DO VOUGA E ADAGÃO ------------------------ 

--------Efetuada a vistoria para efeitos de receção definitiva parcial da empreitada de 

Repavimentação da E.M. 605-1 – Ruas do Casarão, Portela do Sol, Cova da Areia e 

das Flores – Freguesia de Aguada de Cima e Uniões das freguesias de Águeda e 

Borralha; Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, mais propriamente do 

Troço desde o PK 0+000 até ao Entroncamento para o Parque Empresarial do 

Casarão, nos termos do artigo 398.º do Código dos Contratos Públicos, tendo-se 

verificado que o mesmo se encontra concluído, nenhuma observação havendo a fazer 

e não apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, 

pelas quais se deva responsabilizar o empreiteiro, pelo que a Câmara deliberou, por 

maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Luís Antero, aprovar o respetivo auto de 

vistoria geral e proceder à receção definitiva parcial da empreitada em causa. --------- 

 ---------PROPOSTA 111/22 - REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE ABERTURA DO 

PROCEDIMENTO., APROVADA EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO 

MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 29/04/2021,E PROPOSTA DE APROVAÇÃO P/ 

ABERTURA DE NOVO PROCEDIMENTO CONCURSAL DA EMPREITADA 

AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA E.B.1 DAS CHÃS. ----------------------------------- 

---------Continuando a reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos 

termos da proposta que foi presente, o seguinte:------------------------------------------------- 

-------Revogar a deliberação de abertura do procedimento, aprovada pelo Executivo 

Municipal na reunião extraordinária realizada no dia 29 de abril de 2021, para a 

Ampliação e Requalificação da E.B.1 das Chãs. ------------------------------------------------- 

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

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

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, alterado pela Lei n.º 

30/2021, de 21 de maio, com vista a dar cumprimento ao artigo 38.º do referido 

Código, conjugado com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei 

197/99 de 08 de junho, para a empreitada de Ampliação e Requalificação da E.B.1 das 

Chãs, em que as peças do procedimento são integralmente disponibilizadas na 

plataforma eletrónica de contratação pública ACINGOV, com o seguinte endereço: 

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

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

Projeto de Execução, o Cadernos de Encargos e o Programa de Procedimento da 

referida empreitada.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--------PROPOSTA 112/22 - EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES 

ESTRUTURAIS PARA O CONTROLO DE CHEIAS EM ÁGUEDA - 2ª FASE” 

ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO ---------------------------- 

-------Depois de sanada a falta, na proposta em apreço, do Relatório Preliminar que era 

mencionado, a Câmara deliberou, por unanimidade, em cumprimento do disposto no 

artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos e para os efeitos previstos na alínea f) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de acordo com 

o referido na Ata n.º 4 do respetivo Júri do Concurso, datada de 07 de março de 2022, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, adjudicar a empreitada de “Execução de 

Intervenções Estruturais para o controlo de Cheias em Águeda - 2ª Fase”, às 

empresas Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda e CIPECA – Representações de 

Materiais e Equipamentos para a construção, Lda, que se irão constitui na modalidade 

de consórcio externo, conforme o Acordo-Promessa de Constituição que 

apresentaram, pelo valor contratual de 1.878.740,13 €, ao qual será adic ionado o IVA, 

à taxa legal em vigor, bem como aprovar a Minuta do contrato da empreitada em 

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

Agenda desta reunião.----------------------------------------------------------------------------------- 
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----------PROPOSTA 120/22 - APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO EIXO RODOVIÁRIO 

AVEIRO - ÁGUEDA, A CELEBRAR ENTRE A CCDRC (BENEFICIÁRIO 

INTERMÉDIO) E OS MUNICÍPIOS DE ÁGUEDA E DE AVEIRO (BENEFICIÁRIOS 

FINAIS) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Seguidamente, nos precisos termos do referido na proposta n.º 120/22, que foi 

presente e de acordo com o previsto na alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

Minuta do Contrato de Financiamento a celebrar entre a CCDRC - Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, enquanto beneficiário 

intermédio e os Município de Águeda e de Aveiro, enquanto beneficiários finais, a qual 

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

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

--------PROPOSTA 122/22 - RATIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO LIGAÇÃO DO PARQUE 

EMPRESARIAL DO CASARÃO AO IC2, A CELEBRAR ENTRE A CCDRC 

(BENEFICIÁRIO INTERMÉDIO) E O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA (BENEFICIÁRIO 

FINAL). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Seguidamente, considerando a competência prevista na alínea r) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, nos 

termos do disposto no n.º 3 do artigo 35.º do mesmo diploma, ratificar o despacho do 

Sr. Presidente, datado de 14 de março corrente, através do qual, dadas as 

circunstâncias excecionais e urgentes, aprovou o contrato de financiamento a celebrar 

entre a CCDRC - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, 

enquanto beneficiário intermédio, e o Município de Águeda, enquanto beneficiário final, 

referente ao projeto de investimento RE-C07-i04.03 - “Áreas de Acolhimento 

Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias: Ligação do Parque Empresarial do 

Casarão ao IC2”, nos termos da Minuta que foi presente e se encontra arquivada na 

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

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

--------PROPOSTA 113/22 - CESSAÇÃO DE PROTOCOLO N.º 38/2007, POR 

ACORDO ENTRE AS PARTES, E CELEBRAÇÃO DE NOVO PROTOCOLO PARA 

CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA PRIMÁRIA DO PRÉSTIMO, À 

ABARDEF - ASSOCIAÇÃO DA BARROSA EM DEFESA DA FLORESTA. --------------- 
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--------Tendo em conta o referido na proposta que foi presente, 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 38/2007, por mútuo acordo entre as partes, e proceder à celebração de protocolo 

para cedência temporária e gratuita do edifício da antiga Escola Primária do Préstimo, 

sito na Rua da Escola, n.º 198, na União de Freguesias do Préstimo e Macieira de 

Alcôba, Águeda, à Associação da Barrosa em Defesa da Floresta – ABARDEF, 

conforme minuta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática 

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

---------PROPOSTA 117/22 - RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

COM A INSTITUIÇÃO “OS PIONEIROS – ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA MOURISCA 

DO VOUGA”, AO ABRIGO DO PROGRAMA ESCOLHAS – PROJETO PIONEIROS 

E8G ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, ao abrigo do disposto nas alíneas d) e h) do n.º 2 do Artigo 23.º do 

anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, bem como o previsto 

no n.º 1 do artigo 33.º da mesma Lei, nomeadamente nas alíneas o) u)  e v), aprovar  

a renovação do protocolo de cooperação a celebrar com a instituição “Os Pioneiros”, 

com vista ao desenvolvimento do Programa Escolhas – Projeto “Pioneiros E8G”, nos 

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

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

--------Por motivo que justificou, o Sr. Presidente ausentou-se da reunião tendo 

assumido a presidência dos trabalho o Sr. Vice-Presidente. ---------------------------------- 

--------PROPOSTA 118/22 - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS ÀS 

ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS E ATLETAS INDIVIDUAIS DA ÉPOCA 2021/2022 

NO ÂMBITO DO CÓDIGO REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA – 

ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO (F2) ------------------------------------------------------------ 

-------Seguidamente a Câmara deliberou, 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, e de acordo 

com o disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2009 de 1 de outubro, e 

considerando que o Código Regulamentar prevê a atribuição dos vários apoios, 

aprovar a atribuição dos montantes financeiros às associações desportivas e atletas 

individuais na época 2021/2022, no âmbito do Código Regulamentar do Município de 

Águeda – Associativismo Desportivo (F2), conforme listagens e valores constantes da 

proposta que foi presente dela fazendo parte integrante, representando um total de 
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apoio no valor de 421.993,65€, sendo que  35.216,14€ já foram transferidos para as 

coletividades em outubro de 2021, referente aos adiantamentos de verba solicitados 

nos termos do artigo 16.º/F2 e artigo 19.º/F2.----------------------------------------------------- 

---------Mais foi deliberado aprovar os respetivos Contratos - Programa que foram 

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

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

---------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano não se pronunciou acerca do subsídio a 

atribuir à Casa do Povo de Valongo do Vouga por se considerar impedida nos termos 

legais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Daniela Herculano, Luís Pinho e Antero Almeida, tendo o Sr. Vice-

Presidente, que presidia aos trabalhos, feito uso do seu Voto de Qualidade, nos 

termos do disposto no n.º 2 do artigo 54.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

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

---------Os Srs. Vereadores Daniela Herculano, Luís Pinho e Antero Almeida 

apresentaram a seguinte Declaração de Voto: --------------------------------------------------- 

--------”Considerando que a proposta presente a votação, com o n.º 118/22,  que se 

refere à atribuição de apoios a diversas associações desportivas a  atletas  individuais, 

que tem cabimento no Código Regulamentar do Município de Águeda e que suporta 

apoios para a execução dos respetivos planos de atividades e para aquisição de 

material ou equipamento desportivo bem como apoio ao Mérito Desportivo, não 

fundamenta os fatores que sustentam o reconhecimento do mérito para os prémios 

atribuídos, assim como, nas Minutas dos Contratos-Programa que se encontram 

elaborados, faltam informações, essenciais em qualquer contrato, nomeadamente a 

residência dos atletas singulares, elementos relevantes para a aferição dos subsídios 

propostos, votamos contra a referida proposta. No entanto nada temos contra as 

associações ou os atletas em questão, que muito têm contribuído para o desporto em 

geral e para as várias modalidades em particular”. ---------------------------------------------- 

--------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano acrescentou que nada tem contra os 

valores propostos apenas entende que a proposta devia ser reformulada por forma a 

contemplar as questões que foram colocadas.---------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 114/22 - APOIO À UCRÂNIA ------------------------------------------------ 

--------Seguidamente, em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 35.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 4 de março de 2022, através do qual, 

dadas as circunstancias excecionais e urgentes, aprovou a atribuição de apoio à 
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Associação de Ucranianos de Portugal – Núcleo de Águeda, no âmbito das ações de 

recolha, armazenamento e transporte dos bens para ajuda humanitária à Ucrânia. --- 

--------PROPOSTA 115/22 - APROVAÇÃO DE PREÇOS DOS BILHETES 

REFERENTES À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS NO CENTRO DE ARTES DE 

ÁGUEDA PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E 

JUNHO DE 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------Analisada a proposta que foi presente e considerando as competências da 

autarquia, determinadas nas alíneas t), u), ee) e ff) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, designadamente, assegurar a divulgação do 

património cultural do município, apoiar atividades de natureza cultural e educativa de 

interesse para o município, no âmbito da promoção e difusão da Cultura, com a 

adoção, por vezes, de privilegiar a democratização do acesso à Cultura, contribuindo 

simultaneamente para a formação de novos públicos, a Câmara deliberou aprovar os 

preços dos bilhetes referentes à realização de espetáculos no Centro de Artes de 

Águeda, para o período compreendido entre abril e junho de 2022, os quais constam 

da referida proposta, dela fazendo parte integrante, encontrando-se a mesma 

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

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

Daniela Herculano, Luís Pinho e Antero Almeida que referiram que o seu sentido de 

voto é protesto por os preços terem sido anunciados no site da Câmara como 

aprovados, antes da sua votação, e por entenderem que os preços propostos não 

estão devidamente justificados. ----------------------------------------------------------------------- 

-------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, acrescentou que, além disso, entende que a 

proposta não está suficientemente explicita porque não refere a forma como se 

chegou ao preço de venda dos bilhetes dos espetáculos em apreço. ---------------------- 

-------PROPOSTA 121/22 - NOMEAÇÃO DE PONTO DE CONTACTO PERMANENTE 

E DE RESPONSÁVEL DE SEGURANÇA AO ABRIGO DO REGIME JURÍDICO DA 

SEGURANÇA NO CIBERESPAÇO (RJSC) – CIBERSEGURANÇA ------------------------ 

--------Tendo em conta o referido na proposta que foi presente, e considerando as 

qualificações profissionais, conhecimentos adquiridos sobre as matérias e aptidões 

necessárias ao desempenho das funções inerentes, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, ao abrigo do Regime Jurídico da Segurança no Ciberespaço (RJSC) – 

Cibersegurança, nomear o especialista informático Hugo Teixeira, para Ponto de 

Contacto com o CNCS, cumprindo com as funções elencadas no artigo 4.º do Decreto-

Lei n.º 65/2021, de 30 de julho e a técnica superior Sónia Marques, para Responsável 

pela Segurança, cumprindo com as funções elencadas no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

65/2021, de 30 de julho.--------------------------------------------------------------------------------- 
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---------EDUCAÇÃO-ESCOLAS ----------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 119/22 - PROTOCOLO “ÁGUEDA EDUCA”, DESTINADAS À 

COMUNIDADE EDUCATIVA DO CONCELHO DE ÁGUEDA -------------------------------- 

--------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de 

colaboração a celebrar entre o Município de Águeda e a Fapagueda - Federação de 

Associações de Pais do Concelho de Águeda, tendo em vista o desenvolvimento de 

ações de sensibilização de formação parental, no âmbito do Projeto “Águeda Educa”, 

durante o ano 2022, o qual implica o pagamento do valor máximo de 940,0€. ---------- 

---------PROPOSTA 123/22 - ATRIBUIÇÃO DO 1.º PRÉMIO DO CONCURSO TECLA 

2022 DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE ÁGUEDA ----------- 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo 

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

setembro, tendo em conta o descrito na proposta que foi presente e considerando que 

o Torneio Estudantil de Computação Multi-Linguagem de Aveiro (TECLA) é uma 

organização da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA), com 

uma afluência elevada de escolas participantes, ratificar o Despacho da Sr.ª 

Vereadora Marlene Gaio, através do qual, dadas as circunstancias excecionais e 

urgentes, aprovou a aquisição de dois computadores portáteis para oferecer aos dois 

alunos da equipa vencedora do Torneio em causa. --------------------------------------------- 

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

---------Dada a palavra ao publico presente, em cumprimento do disposto no artigo 49.º 

do Anexo I da Lei n.º ´75/2013 de 12 de setembro, interveio a Sr.ª Cláudia Afonso que 

principiou por se congratular com o fato da Câmara estar a proceder à eliminação das 

ervas das pampas que tem vindo a disseminar-se na nossa região. ----------------------- 

--------A seguir, esta munícipe alertou para a existência de um sem abrigo junto ao 

Parque da Alta Vila e questionou se a Câmara não pode fazer nada para resolver essa  

situação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente informou que a Câmara já removeu muitas e está a empenhar-

se para acabar com a proliferação dessa planta invasora no nosso concelho. ---------- 

--------Relativamente ao caso de um sem abrigo junto ao Parque da Alta Vila, o Sr. 

Presidente transmitiu que Câmara está, da forma que é possível, a tratar desse 

assunto, mas que só  pode tomar medidas com a anuência da pessoa em causa, que 

está a ser renitente em aceitar uma solução. ----------------------------------------------------- 

--------Eram dezoito horas e trinta minutos quando o Sr. Vice – 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 
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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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