
 

 1 

ATA DA REUNIÃO NÚMERO 7/22 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 7 DE ABRIL DE 2022 

 

--------Aos sete dias do mês de abril 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 --------------------------------------------------- 

--------Neste período de Antes da Ordem do Dia, o Sr. Presidente principiou por 

informar que já se iniciaram os trabalhos com vista à remodelação do Mercado 

Municipal, com a preparação do local onde serão colocados os contentores que irão 

servir de postos de venda provisórios durante as obras, estando em curso a sua 

montagem, prevendo-se que esse trabalho demore cerca de sete semanas. ------------ 

--------A seguir o Sr. Presidente informou que visitou a Expo Dubai 2020, integrado na 

comitiva da CIRA que se deslocou àquele evento, referindo o interesse da visita e dos 

pavilhões que tiveram oportunidade de ver, tendo a comitiva dedicado uma atenção 

especial ao Pavilhão de Portugal, onde foi recebida pelo respetivo Diretor. -------------- 

--------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, que usou da palavra a seguir, disse que 

gostaria de felicitar a Associação Desportiva do Valonguense que no passado mês de 

março garantiu a subida à 1ª Divisão Distrital, do campeonato Sabseg, numa prova 

disputada com a União Desportiva Mourisquense que decorreu em Valongo. 

Acrescentou esta Sr.ª Vereadora que, obviamente, este é um momento de felicitar 

todos os atletas e treinadores pelo resultado alcançado nesta época, mas que também 

gostaria de destacar o trabalho voluntário que é desenvolvido pela atual direção.------ 

--------Disse, ainda, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano que o grupo de jovens que 

constituem a Direção do Clube, têm em comum o facto de terem passado pelas 

camadas de formação do Valonguense, e que demonstram todos os dias a paixão por 

aquele clube, promovendo atividades para angariação de fundos para reinvestirem na 

melhoria das condições para que os seus associados possam usufruir do espírito 

‘Canarinho’. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------Em conclusão, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano afirmou que o Valonguense 

hoje tem uma nova imagem, fruto do seu trabalho voluntário e que julga que o 

Executivo deve reconhecer esse facto. ------------------------------------------------------------- 

-------De seguida, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano referiu-se à crise energética que 

estamos a viver para referir que, nas últimas semanas, temos visto, na comunicação 

social, um conjunto de notícias a alertarem para o facto de existirem empresas de 

cerâmica da zona de Águeda, a desligar os fornos e a recorrer ao lay-off. ---------------- 

-------Disse, também, esta Sr.ª Vereadora que viu uma notícia, pensa que no jornal 

Região de Águeda, em que o Dr. Ricardo Abrantes dizia que as faturas de energia 

subiram 5 a 7 vezes mais e o mesmo se verificou com o gás natural. ---------------------- 

--------Acrescentou a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, que o Governo, entretanto, 

veio anunciar uma linha de crédito para as empresas, mas que no seu entendimento é 

uma adiar do problema, pelo que, neste sentido, gostaria de saber quais as diligências 

que estão a ser tomadas pela Câmara Municipal de Águeda, em concertação com CIM 

e com a CCDRC para apoiar as empresas. -------------------------------------------------------- 

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

a sua estranheza face a um artigo que viu publicado na comunicação social, em que é 

referido a inercia dos Vereadores da Oposição, pelo que lembrou as várias propostas 

que têm apresentado, assim como desafios e sugestões que têm feito, referindo que, 

por isso, tal objetivo não se lhes pode ser atribuído. -------------------------------------------- 

--------De seguida, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano apresentou, em nome dos 

Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, para discussão em próxima reunião, uma 

proposta com vista à eventual alteração dos valores de referencia para cálculo dos 

subsídios de arrendamento. ---------------------------------------------------------------------------- 

--------A Sr.ª Vereadora apresentou a referida proposta nos seguintes termos:----------- 

--------”Trazemos este assunto aqui, porque têm chegado ao nosso conhecimento 

inúmeras situações de pessoas que estão impedidas de aceder ao Subsídio ao 

Arrendamento: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Indisponibilidade de casas a custos acessíveis e quando digo custos acessíveis 

refiro-me a este valores que estão em regulamento; -------------------------------------------- 

--------Situações de subaluguer para conseguir terem casa; ----------------------------------- 

--------Aluguer de quarto. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------Nós não tínhamos conhecimento desta realidade quando aprovamos aqui a 

proposta de atribuição do subsídio ao arrendamento neste órgão, mas sei que isto que 

estamos aqui a levantar é do conhecimento dos serviço e exige respostas urgentes, 

que não podem esperar uma revisão do Código Regulamentar do Município de 

Águeda. A proposta dos vereadores do PS é que os serviços municipais façam uma 
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informação a explicar os valores de referência que têm das situações que não são 

elegíveis e apresentem uma proposta de novo valor máximo, que será submetida a 

reunião de Câmara e Assembleia. Posteriormente, quando ocorrer uma alteração ao 

Código Regulamentar, proponho que seja feita uma alteração de fundo, contemplando 

esta situação das pessoas que alugam quartos”.  ----------------------------------------------- 

---------Esta proposta foi tida em conta para análise em próxima reunião. ----------------- 

---------Em resposta às questões que foram colocadas, o Sr. Presidente disse que a 

Câmara também se associa ao êxito da Associação Desportiva Valonguense, que 

ainda na semana passada tiveram mais uma reunião para tratar das instalações do 

Clube, que tem sido uma preocupação de ambas as partes, lembrando que se tem 

reconhecido o trabalho da Direção e que uma subida de escalão é sempre um 

regozijo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Quanto à questão da crise energética a que se referiu a Sr.ª Vereadora Daniela 

Herculano, o Sr. Presidente disse que entende ser um exagero e que a noticia de que 

algumas empresas cerâmicas, de Águeda, estariam a desligar os fornos devido ao 

custo dos combustíveis, foi um boato. --------------------------------------------------------------- 

--------Continuando neste assunto da subida do preço dos combustíveis o Sr. 

Presidente lembrou as medidas tomadas pelo Governo Francês para minimizar esses 

efeitos e disse acreditar que, também, o Governo Português irá legislar nesse sentido. 

--------Lembrou, ainda, o Sr. Presidente que a Câmara reconhece a situação difícil de 

muitas empresas, que está atenta e procura soluções dentro daquilo que é possível 

fazer, mas que não existe legislação que permita proteger as empresas além de que é, 

também, vitima da mesma situação. ----------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Luís Pinho, que interveio a seguir, abordou diversos assuntos, 

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

--------Ainda não foi disponibilizado o espaço, que o Sr. Presidente prometeu, para os 

Vereadores da Oposição poderem reunir-se e trabalhar; -------------------------------------- 

--------O Mundial de Motocross que se realizou no passado fim de semana no 

Crossódromo Internacional de Águeda, foi um êxito, pelo que felicita a ACTIB – 

Águeda Action Club pela organização desta prova. --------------------------------------------- 

--------O Shuttle Elétrico tem uma baixa taxa de utilização, o que o leva a supor que se 

trata de falta de estratégia para a mobilidade e de deficiente divulgação. Na sua 

opinião falta em Águeda oferta de transporte para pessoas de mais idade se 

deslocarem a serviços de saúde e outros e para trabalhadores, da sua residência para 

as zonas industriais e o Shuttle Elétrico, na sua perspetiva, poderia ser usado para 

prestar esses serviços. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Teve conhecimento de que foi contratada uma empresa para proceder à 

implementação da Estratégia Local de Habitação, solicita que lhe façam chegar esse 

documento de gestão que já por tantas vezes pediu. ------------------------------------------- 

--------Comemorando-se hoje o dia Mundial da Saúde, solicita o ponto de situação do 

processo de descentralização do setor da Saúde; sabe que há contestação em todo o 

país e que há ações para tentar impedir que isso aconteça em 01 de abril,  mas não 

sabe, exatamente, em que fase se encontra o processo. -------------------------------------- 

---------Sabe que a Câmara de Águeda tem investido muito dinheiro no setor da saúde, 

nomeadamente na construção e remodelação de instalações, tem-se vindo a substituir 

ao Estado nessa matéria, mas que a população não tem vindo a usufruir desse 

investimento porque as entidades responsáveis não dotaram essas novas instalações 

de mobiliários, equipamentos nem pessoal. ------------------------------------------------------- 

--------Foi publicado, na comunicação social que a empresa Terraços do Mirante 

Atividades Hoteleiras, promoveu uma ação para impugnação do licenciamento do 

prédio que está a ser construido em frente ao In Gold Hotel, unidade hoteleira de que 

é proprietária, na rua Manuel de Sousa Carneiro, em Águeda, pelo que gostaria de 

saber se o Sr. Presidente está a par da situação e qual é o seu parecer, se entende ou 

não que haja motivo para preocupação. ------------------------------------------------------------ 

-------Congratula-se com o prémio de Melhor  Evento Nacional  de  âmbito musical,  

atribuído pelo Iberian Festival Awards ao evento Feira das Lambarices, que decorreu 

em Águeda em outubro de 2021. No entanto faz notar que esse prémio foi criado 

apenas para o ano de 2021 (ano da pandemia) e que a sua distinção se deveu apenas 

ao evento musical e não à natureza que esteve na génese do projeto que seria a da 

promoção da integração social, da divulgação da doçaria, do reconhecimento de uma 

aldeia e de uma comunidade.-------------------------------------------------------------------------- 

--------O Tribunal de Contas fez uma auditoria a vários municípios do país para analisar 

o financiamento municipal aos corpos de bombeiros, avaliando a sua adequação aos 

fins visados, o que envolveu a quantificação dos apoios concedidos às Associações 

Humanitárias de Bombeiros, a sua fundamentação legal e dos procedimentos de 

atribuição e controlo e a verificação da adoção de princípios de economia, eficiência e 

eficácia na utilização daqueles recursos públicos, do qual resultou um Relatório onde 

consta uma série de recomendações para esses municípios, que a Câmara deve 

analisar para ver até que ponto essas questões podem ser um alerta para o que se 

passa em Águeda. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Relativamente às questões colocadas o Sr. Presidente prestou os seguintes 

esclarecimentos: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------O Mundial de Motocross que se realizou no passado fim de semana no 

Crossódromo Internacional de Águeda, que é considerado dos melhores circuitos 

mundiais da modalidade, contou , também,com a contribuição da Câmara para a sua 

organização e o município de Águeda, por aquilo a que se assistiu e pelos 

comentários que se ouviram, saiu muito dignificada com este evento, que segundo se 

afirmou foi realizado na melhor pista, com a melhor organização e cumprindo as 

rígidas regras impostas pela respetiva Federação. ---------------------------------------------- 

---------Já se encontra na Estrada  a Volta a Portugal do Futuro - 2.º Grande Prémio 

CMTV que se vai disputar até domingo, sendo que a segunda etapa, que se realizará 

amanhã, vai começar na Lousã e terminar em Águeda. ---------------------------------------- 

-------O Shuttle Elétrico tem sido amplamente divulgado, a sua utilização tem  vindo a 

crescer, fruto da fidelização de alguns utentes. A Câmara tem contactado várias 

empresas sediadas no concelho, no sentido de questionarem os seus trabalhadores 

para se perceber que tipo de transporte se pode disponibilizar, mas os resultados não 

têm sido animadores: tem sido difícil formar grupos de trabalhadores que precisem de 

transporte e que posam ser servidos por um circuito de transportes disponibilizado 

pela Câmara, porque eles vêm de locais muito distantes uns dos outros para se poder 

optar por um transporte único. ------------------------------------------------------------------------- 

--------Embora a Lei determine a transferência de competências da saúde para as 

autarquias locais até 31 de março do corrente ano, isso não basta para que se possa 

concretizar, é preciso acordarem-se as condições para que isso possa acontecer. Os 

documentos que foram apresentados aos municípios são desatualizados e não houve 

qualquer preocupação, da parte do Governo ou da Administração Regional de Saúde, 

para estudar o assunto. Todos os municípios que compõem a CIRA são da opinião de 

que os serviços do Ministério da Saúde não tiveram vontade de resolver os problemas, 

deixaram que o tempo corresse e os problemas se avolumassem para serem agora os 

municípios a resolver. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------Sobre este assunto, acrescentou o Sr. Presidente que a última alteração que o 

Ministério da Saúde fez, foi atualizar os preços mas não atualizou o inventário, além 

de que, relativamente a Águeda, apenas vão ser transferidas cinco Assistentes 

Operacionais ficando a Câmara com o encargo de contratar todos os outros que sejam 

necessários . ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Quanto ao licenciamento do prédio que está a ser construido em frente ao In 

Gold Hotel, unidade hoteleiro, sito na rua Manuel de Sousa Carneiro, em Águeda, a 

Câmara está completamente convencida de que a obra foi bem licenciada e que 

cumpre a legislação aplicável, além de que este processo já foi amplamente analisado 

nunca tendo sido encontrada qualquer irregularidade. ----------------------------------------- 
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-------A Associação de Vale Domingos, com o evento Feira das Lambarices, ganhou 

um prémio a nível nacional, o que é bom. ---------------------------------------------------------- 

-------O financiamento municipal à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Águeda já foi auditado pelo Tribunal de Contas, no âmbito dos protocolos 

celebrados, e foram feitas um conjunto de recomendações que os serviços municipais 

estão a tratar de implementar. ------------------------------------------------------------------------- 

-------O Município de Águeda vai ter uma 3.ª Equipa de Intervenção Permanente (EIP), 

que vai ficar instalada no quartel dos Bombeiros Voluntários de Águeda. A criação de 

mais esta equipa resulta de uma manifestação de interesse apresentada pelo 

Município em articulação com os Bombeiros, e foi aprovada pela Autoridade Nacional 

de Emergência e Proteção Civil . --------------------------------------------------------------------- 

-------De seguida, o Sr. Vereador Edson Santos comunicou que a Câmara 

contratualizou o serviço de implementação do Plano Estratégico Local de Habitação, 

com vista à sua próxima apresentação e aprovação. ------------------------------------------- 

-------Disse, também, o mesmo Sr. Vereador que entende que, embora sejam poucas 

as pessoas que recorrem ao Shuttle Elétrico, vale a pena ele existir, porque quem usa 

esse serviço são sobretudo pessoas idosas que precisam daquele transporte. --------- 

-------Acrescentou este Sr. Vereador que, em contraposição, são os jovens quem 

utilizam as beÁgueda – bicicletas elétricas de Águeda. ---------------------------------------- 

-------Eram quinze horas e quarenta e cinco minutos quando foi dada a palavra ao Sr. 

Vereador Antero Almeida que abordou os seguintes assuntos: ------------------------------ 

-------É a favor da existência do Shuttle Elétrico; embora considere que o inicio deste 

serviço foi eleitoralista, entende que pode ser útil à população mas que, na sua 

opinião, tem que ser mais divulgado; ---------------------------------------------------------------- 

-------Congratula-se com a subida da Associação Desportiva Valonguense ao 

Campeonato SABSEG; --------------------------------------------------------------------------------- 

-------Sobre o prédio que está a ser construido em frente ao In Gold Hotel, unidade 

hoteleira, sito na rua Manuel de Sousa Carneiro, lhe parece que, se o próprio PDM 

tiver regras que são dúbias ou contra a lei, há que averiguar exaustivamente a forma 

como a construção foi licenciada. -------------------------------------------------------------------- 

-------No estacionamento do Adro existe um lugar para viatura de deficientes que está 

delimitado por pilaretes, de tal modo colocados, que não permitem a abertura da porta 

do carro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Após a aquisição e demolição de uma moradia em Casal D’Álvaro não foi 

resolvida a dificuldade de transitar no local ; ------------------------------------------------------ 
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-------Más condições de circulação na rua António da Silva Brinco, com tampas de 

saneamento mais altas que o piso, além da pista de ciclismo ocupar parte da faixa de 

rodagem; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Obras em execução em frente a Caixa Geral de Depósitos e em Mourisca do 

Vouga que parece que não progridem; Sugere que se publique o estado das obras 

municipais em execução, com data de inicio e prazo para conclusão; --------------------- 

-------Falta de condições nos Postos de Vigia Florestal do concelho com fracos 

acessos, falta de instalações sanitárias e de local onde possam aquecer a comida ou 

comer; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Estratégia Local de Habitação, pelo que lhe parece, por só agora ter sido 

contratada uma empresa para a sua implementação, está ainda muito atrasada. ------ 

-------As condições do Crossódromo têm vindo a melhorar de prova para prova; No 

entanto, ao longo do ano, poder-se-ia proceder a outras melhorias, nomeadamente a 

manutenção da vedação. ------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Mundial de Motocross, que se realizou no passado fim de semana, juntou 

muita gente em Águeda e a Câmara deveria ter aproveitado a ocasião para promover 

turismo desportivo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Quem é que integrou a comitiva de Águeda que se deslocou à Expo Dubai 2020, 

acredita que cada um pagou a sua viagem, sabe que a organização foi da CIRA, mas 

gostaria de saber qual foi o critério para a escolha dos participantes. ---------------------- 

-------- Gostaria que lhe fosse disponibilizado o extrato do Cartão de Crédito do 

Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Vereador, o Sr. Presidente 

prestou os seguintes esclarecimentos: -------------------------------------------------------------- 

--------Já está elaborado o projeto da estrada de ligação entre Casal D’Álvaro e 

Cabanões, encontram-se em negociação a cedências de terrenos, por forma a corrigir 

outras situações, para se avançar com a obra e criar melhores condições de 

circulação em toda aquela zona. --------------------------------------------------------------------- 

--------Em todo o país os empreiteiros estão a ter dificuldades em contratar mão de 

obra e em adquirir materiais de construção, nomeadamente pedra de calçada, o que 

tem originado que não cumpram os prazos de conclusão das obras e, em muitos 

casos, por esse motivo, muitos concursos têm ficado desertos, obrigando à abertura 

de novos concursos e a aumentar o preço base das empreitada. --------------------------- 

-------Neste momento andam obras municipais em execução no Carvoeiro, em 

Mourisca do Vouga, em Valongo do Vouga, em Águeda, em Travassô, em Barrô, em 

Trofa e no Parque Empresarial do Casarão. ------------------------------------------------------- 
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-------Os Postos de Vigia Florestal não são da responsabilidade da Câmara, são 

coordenados pela Guarda Nacional Republicana. ----------------------------------------------- 

--------Não foi só a Câmara que investiu nas Unidades de Saúde do Concelho, a Junta 

de Freguesia de Macinhata do Vouga também o fez. ------------------------------------------- 

-------Retomando o uso da palavra o Sr. Vereador Antero Almeida questionou se o 

Ministério da Administração Interna já está a pagar a renda pela ocupação do Quartel 

da G.N.R. de Arrancada do Vouga e se é verdade o que lhe disseram de que a 

Câmara estaria a pagar as despesas de conserto de viaturas acidentadas da GNR. -- 

------- O Sr. Presidente informou que foi celebrado um contrato de Comodato com o  

Ministério da Administração Interna, para a cedência do direito de ocupação do 

Quartel da GNR de Arrancada do Vouga e que já estão, desde essa data, a pagar a 

renda e, quanto ao pagamento de despesas de reparação de viaturas da GNR, essa 

informação não tem qualquer fundamento. -------------------------------------------------------- 

-------De seguida, interveio a Sr.ª Vereadora Marlene Gaio para informar a Câmara de 

como está a decorrer ao ações de acolhimento de refugiados da Ucrânia, transmitindo 

que estão 40 agregados familiares no município de Águeda, totalizando 83 pessoas, e 

que a adaptação das crianças na escola está a decorrer de forma tranquila. ------------ 

--------Sobre este assunto, acrescentou a Sr.ª Vereadora Marlene Gaio, que a Câmara 

já recebeu alguns pedidos de apoio, por parte daqueles refugiados, para regressarem 

ao seu país. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Dada, de novo, a palavra ao Sr. Vereador Edson Santos, este referiu-se à prova 

de motocross que se realizou no passado fim de semana, para dizer que a  a ACTIB – 

Águeda Action Club não organizou a prova sozinho, que teve um grande apoio da 

Câmara, assim como outras iniciativas de sucesso também tiveram, nomeadamente a 

Feira das Lambarices, que valeu a atribuição de um prémio, as instalações do 

Valonguense que contribuíram, também, para os bons resultados da época desportiva, 

todas os eventos que as diversas Associações têm promovido pelo concelho, para 

satisfação da população, em que os serviços municipais se têm empenhado para 

garantir o êxito dos mesmos. -------------------------------------------------------------------------- 

--------ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO E DAS REUNIÕES N.º 4/22 E 5/22 ------------------- 

--------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 das reuniões n.º 4/22 e 5/22 ----- 

--------A ata da reunião n.º 4/22 foi aprovada por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Luís Pinho e Antero Almeida tendo o primeiro apresentado a Declaração 

de Volto que se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------- 
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------- “Considerando que a ata não traduz de forma verdadeira e apropriada os graves 

acontecimentos da última reunião deste executivo, nomeadamente: ----------------------- 

-------- Ao omitir parte significativa do ocorrido, nomeadamente dos efetivos 

esclarecimentos que foram prestados e daqueles que foram assinalados como 

incoerentes;-------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Ao omitir a adjetivação de “vergonhosa” que atribuí à intervenção do Sr. 

Vereador Edson Santos, que se pronunciou desrespeitosa e insultuosa dos princípios 

dos vereadores, ou pelo menos da minha pessoa, ao afirmar que seriam preconceitos 

para com uma comunidade que me teriam motivado a levantar o problema, incitando a 

agressividade dos presentes. -------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ao me atribuir lacunas ou omissões na falta de pedido de esclarecimentos 

sobre apoios atribuídos pela Câmara Municipal de Águeda a outras Associações, 

quando sabe que os atuais vereadores do PS não estiveram no anterior executivo, e 

que em apenas 5 meses já questionaram diversas iniciativas e apoios, levando a que 

as propostas de uns quantos tenham sido retiradas por inconformidades detetadas por 

estes vereadores, como se poderá consultar das atas. ----------------------------------------- 

-------- Posição que classifico de indigna de um vereador eleito, com a 

responsabilidade da vice-presidência da Câmara Municipal de Águeda, tanto mais que 

apenas me conhece do exercício do cargo que agora desempenho e que apenas têm 

cerca de 5 meses de exercício /à data da ocorrência dos factos). --------------------------- 

------- Foi, portanto, uma intervenção, infundada, torpe, infantil e desajustada da 

posição que ocupa.---------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ao contrário, não se preocupou o Sr. Vereador em esclarecer as suas próprias 

contas, por consequência do município, já que lhe foi perguntado e também omisso à 

ata, sobre os gastos que a Câmara suportou com as obrigações definidas na clausula 

4.º do protocolo tripartido celebrado com a Associação Cultural e Recreativa do Vale 

Domingos, o GEPAC e a própria Câmara Municipal, nomeadamente os gastos com: - 

- pontos de água e luz necessários à realização do evento; ----------------------------------- 

- o licenciamento, limpeza diária do recinto e disponibilização das estruturas para 

assegurar a vedação para o recinto; ----------------------------------------------------------------- 

- os recursos humanos/materiais/técnicos que sejam necessários ao desenvolvimento 

das suas ações no âmbito do projeto; --------------------------------------------------------------- 

- os gastos com a divulgação através dos canais próprios e da imprensa local; Já que 

estes gastos não se encontram plasmados na informação distribuídas ao executivo na 

reunião de 2022-01-20. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------Ao ser omissa e incompleta a ata não está conforme, o que fundamenta esta 

declaração de voto e a decisão de votar contra a aprovação da ata agora em análise. 
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-------Já não estava conforme na reunião de 2022-03-03 e por isso retirada para ser 

melhorada o que acabou por não acontecer ao ser presente na presente reunião para 

efeitos de aprovação sem qualquer alteração.” --------------------------------------------------- 

--------A propósito da Declaração de Voto do Sr. Vereador Luís Pinho, o Sr. Vice-

Presidente disse que não incitou ninguém à agressividade, até porque foi o último a 

usar da palavra e, quanto às contas do evento, informou que já foram entregues. ----- 

--------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano não se pronunciou acerca desta Ata por 

não ter participado na reunião a que a mesma diz respeito. ---------------------------------- 

------ A Ata n.º 5/22  e a Ata da última reunião (n.º 6/22) foram aprovadas por maioria 

com os votos contra do Sr. Vereador Antero Almeida, que disse que é contra o método 

de elaboração das atas do Executivo, porque entende que deveriam ser feitas da 

mesma forma que as da Assembleia Municipal, com gravação das reuniões e as atas 

a reproduzir “ipsis verbis” tudo o que foi dito nas mesmas. ------------------------------------ 

--------De seguida, passou-se à análise e apreciação dos demais assuntos constantes 

da Ordem do Dia, encontrando-se todos os documentos de suporte infra referidos, 

arquivados na Aplicação Informática, junto à Agenda da presente reunião.--------------- 

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

---------PROPOSTA 124/22 - RESTAURO DA IGREJA DA TROFA - MAPA DE 

TRABALHOS COMPLEMENTARES N.º 1 E PRORROGAÇÃO DE PRAZO - 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DATADO DE 11 DE MARÇO DE 2022 ------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, 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 11 de março de 2022, que aprovou, dadas as 

circunstâncias excecionais e urgentes, o mapa de trabalhos complementares n.º 1 

referente à empreitada de Restauro da Igreja da Trofa, adjudicada à empresa STB – 

Reabilitação do Património Edificado, Lda., elaborado nos termos da informação 

técnica n.º 18/2022 da Divisão de Execução de Obras Municipais, datada de 11 de 

março findo, sendo que os trabalhos complementares circunstâncias imprevisíveis a 

preços de acordo, no valor de 77.661,80€, trabalhos complementares circunstâncias 

não previstas a preços de acordo (responsabilidade do município 100%), no valor de 

19.191,20€ e Trabalhos a menos, no valor de 13.576,60€ . ----------------------------------- 

---------A todas estas importâncias será adicionado o IVA à taxa legal aplicável. -------- 

--------De igual modo foi deliberado aprovar a prorrogação do prazo para a execução 

dos trabalhos, por  um período de 60 dias. -------------------------------------------------------- 
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--------PROPOSTA 125/22 - EMPREITADA DE “RESTAURO DA IGREJA DA TROFA” - 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO 1º CONTRATO ADICIONAL --------------------------------- 

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

disposto no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º18/2008, de 29 de Janeiro, aprovar a minuta 

do 1º Contrato Adicional da Empreitada de “Restauro da Igreja da Trofa”, a qual foi 

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

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

--------PROPOSTA 128/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA - CRIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE ROTUNDAS - 

REMODELAÇÃO DE ROTUNDAS EM BARRO E AGUADA DE BAIXO ------------------ 

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

Públicos, a totalidade da empreitada de “Criação e Remodelação de Rotundas – 

Remodelação de Rotundas em Barrô e Aguada de Baixo” 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 maioria, com a 

abstenção do Sr. Vereador Antero Almeida, aprovar o auto de vistoria geral para 

efeitos de receção definitiva da obra em apreço.-------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 126/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - CRIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE ROTUNDAS - 

REMODELAÇÃO DE ROTUNDAS EM BARRO E AGUADA DE BAIXO ------------------- 

--------Tendo-se vistoriado a totalidade da empreitada de “Criação e Remodelação de 

Rotundas – Remodelação de Rotundas em Barrô e Aguada de Baixo” e verificando-se 

que a mesma se encontra concluída, nenhuma observação havendo a fazer, não 

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

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

com a abstenção do Sr. Vereador Antero Almeida, aprovar o respetivo auto de vistoria 

geral e proceder à liberação de 40% da caução existente, nos termos da proposta que 

foi presente e em conformidade com o disposto nas alíneas c), d) e e) do n.º 5 do 

artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos. -------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 127/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - ILUMINAÇÃO DO PARQUE BOTÂNICO DE VALE      

DOMINGOS ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Verificando-do, após vistoria efetuada à totalidade da obra de Iluminação do 

Parque Botânico de Vale Domingos, que a mesma se encontra concluída, nenhuma 

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

de ruína ou de falta de solidez, pelas quais se deva responsabilizar o empreiteiro, a 
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Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o respetivo auto de vistoria geral e 

proceder à liberação de 90% da caução existente, nos termos do disposto nas alíneas 

a), b), c) e d) do n.º 5 do artigo 295.º do Decreto-Lei n.º 111 - B/2017, de 31 de 

agosto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 143/22 - APROVAÇÃO DO MAPA DE TRABALHOS 

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

LOTEAMENTO MUNICIPAL DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO - FASE 2 --

------Presente, a seguir, o mapa de trabalhos complementares n.º 1 da empreitada de 

“Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão – Fase 2”, elaborado nos 

termos da informação técnica n.º 5/2022 da Divisão de Execução de Obras Municipais, 

datada de 29 de março de 2022, constatando-se a existência de trabalhos 

complementares a preços de contrato (encargo do município 100%) no valor de  

4.560,00€, de Trabalhos complementares a preços de acordo (encargo do município 

100%) no valor de 30.374,00€ e de Trabalhos a menos no valor de -3.245,60€. -------- 

--------A todos estes valores será adicionado o IVA à taxa legal em vigor. ----------------- 

--------Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a execução 

dos trabalhos complementares, os preços unitários dos trabalhos complementares a 

preços de acordo, bem como os trabalhos complementares a preços de contrato, dos 

trabalhos a menos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------De igual modo foi deliberado e  prorrogar o prazo de execução da obra, por um 

período de 60 dias.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------PROPOSTA 129/22 - RATIFICAÇÃO DOS DESPACHOS DO SR. PRESIDENTE 

- ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO RELATIVA AO 

PROCEDIMENTO DE “FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE, EM REGIME DE 

MERCADO LIVRE, PARA A BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE) E MÉDIA TENSÃO 

(MT), AO ABRIGO DO AQ 08/2 ----------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, nos precisos termos da proposta que foi presente e se encontra 

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

por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Antero Almeida, 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, bem como do 

n.º 1 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, ratificar os despachos 

do Sr. Presidente, datados de 28 de fevereiro, em que adjudicou e aprovou a minuta 

do contrato, tal como o despacho que aprovou a nova minuta do contrato, datado de 
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25 de março, cujos documentos foram presentes e se encontram arquivados na 

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

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

--------PROPOSTA 130/22 - RATIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO URBANO HABITACIONAL DE FIM ESPECIAL TRANSITÓRIO, 

COM O IHRU, I.P., NO ÂMBITO DA CRISE HUMANITÁRIA DOS REFUGIADOS 

UCRANIANOS --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

setembro, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 25 de março último, 

através do qual, tendo em conta o carácter excecional e urgente de assegurar 

soluções de alojamento para os refugiados da Ucrânia, aprovou o Contrato de 

Arrendamento Urbano Habitacional de Fim Especial Transitório, com o IHRU, I.P, e 

procedeu à sua assinatura, em conformidade com as atribuições previstas nas alíneas 

h) e i) do n.º 2 do artigo 23.º, nas alíneas r), v) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 

33.º do referido Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------- 

---------PROPOSTA 131/22 - ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS - FASE MUNICIPAL DO 

CONCURSO INTERMUNICIPAL DE LEITURA --------------------------------------------------- 

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

resolução do respetivo Júri, que apurou os 3 primeiros classificados no âmbito do 

Concurso Intermunicipal de Leitura da Comunidade Intermunicipal da Região de 

Aveiro - Fase Municipal para cada uma das categorias (1º CEB, 2º CEB, 3º CEB e 

Ensino Secundário), atribuir os prémios e os apoios mencionados nas listagens 

anexas à proposta que foi presente, dela fazendo parte integrante, num total de 

2.000.000. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 141/22 - NOMEAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL PARA A 

COMISSÃO SUB-REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS 

(SGIFR) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

termos da proposta que foi presente, nomear o Sr. Vereador Vasco Oliveira como 

Representante Legal para a Comissão Sub-Regional de Gestão Integrada de Fogos 

Rurais (SGIFR). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 132/22 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO PEDIDO DE 

ISENÇÃO DE TAXAS DA LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO ---------------------------------- 
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--------Seguidamente, tendo em vista 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. Vereador Vasco Oliveira, datado de 18 de março findo, através do 

qual, dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, isentou a Associação Cultural, 

Recreativa, Desportiva do Raivo do pagamento das taxas relativas à licença especial 

de ruído, no âmbito do karaoke, que se realizou, no passado dia 26 de março, na sede 

da respetiva Associação. ------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 133/22 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO PEDIDO DE 

ISENÇÃO DE TAXAS DA LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO ---------------------------------- 

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

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

ratificar o despacho do Sr. Vereador Vasco Oliveira, datado de 18 de março findo, 

através do qual, dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, isentou a associação 

Águeda Action Club - Actib do pagamento das taxas relativas à licença especial de 

ruído, no âmbito do Campeonato do Mundo de Motocross, que se realizou nos dias 2 e 

3 do corrente mês de abril, no Crossódromo Internacional de Águeda. -------------------- 

---------PROPOSTA 140/22 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO À UNIÃO DE BANDAS DE 

ÁGUEDA (UBA), NO ÂMBITO DO CONCERTO DA ORQUESTRA MUNICIPAL DE 

ÁGUEDA (OMA) E DA REALIZAÇÃO DO WORKSHOP MUSICAL, ENTRE OS DIAS 7 

E 10 DE ABRIL -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

do Sr. Vereador Antero Almeida, com base no disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do 

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

financeiro no valor até 9.000,00€ à União de Bandas de Águeda (UBA), com vista a 

custear a realização de um Concerto da Orquestra Municipal de Águeda (OMA) e 

realização do um workshop musical de formação para todos os músicos das cinco 

bandas que fazem parte da União de Bandas de Águeda (UBA), que se realizará 7 a 

10 de abril, e de preparação para o Concerto referido que terá lugar no dia 10 no 

Centro de Artes de Águeda, em parceria com a Câmara Municipal. ------------------------ 

--------PROPOSTA 142/22 - APOIO ASSOCIAÇÃO AGRICULTORES REGADIO 

RAIVO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Tendo em vista as dúvidas suscitadas aquando da apreciação deste processo, 

foi deliberado, por unanimidade, retirar a proposta. --------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 146/22 - FEIRA SABERES E SABORES 2022 – APOIO 

LOGÍSTICO E FINANCEIRO -------------------------------------------------------------------------- 

7/22,1 2022-04-04



 

 15 

--------Considerando que se trata do 12.º aniversário desta iniciativa, tendo em conta o 

envolvimento da comunidade e das Instituições no mesmo e a promoção do trabalho 

desenvolvido pelo setor social do concelho e considerando, ainda, que se trata de um 

evento inserido na estratégia de desenvolvimento cultural e social concelhia que tem 

vindo a ser organizado anualmente em parceria com a Câmara Municipal, foi 

deliberado, por unanimidade, de acordo com o disposto nas alíneas u) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e do artigo 41º/F3 do 

Código Regulamentar do Município de Águeda, atribuir à Bela Vista – Centro de 

Educação Integrada, como comparticipação para a Feira de Saberes e Sabores, um 

apoio financeiro no valor de 1.855,00€, assim como o apoio logístico solicitado. ------- 

--------ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO ------------------------------------- 

--------PROPOSTA 134/22 - SOLICITA O ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO - BIANCHI II --------------------------------------------------------------------- 

-------- Esta proposta foi retirada. --------------------------------------------------------------------- 

--------Por motivos que justificou, a Sr.ª Vereadora Marlene Gaio ausentou-se da 

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

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

---------PROPOSTA 135/22 - COMPENSAÇÃO MONETÁRIA, POR TERRENOS NÃO 

CEDIDOS, PARA LUGARES DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO (PROCESSO DE 

OBRAS N.º 335/21) -------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Prosseguindo os trabalhos foi presente o processo de obras n.º  335/21, em 

nome da firma Intimo - Investimentos e Imobiliário, Lda., com sede no lugar do Marujo 

Bugalhos, que vem apresentar a reformulação do projeto de arquitetura, para a 

construção de um estabelecimento comercial com a insígnia “Bricomarché”, num 

terreno sito na Rua do Malhão de Águeda, Alagôa, na União de Freguesia de Águeda 

e Borralha. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Analisado todo o processo, nomeadamente a informação técnica n.º CTS2022 

099, emitida pela Divisão de Gestão Urbanística, constata-se que não foi criado 

nenhum dos  29 lugares de  estacionamento público que deveriam  ter sido previstos, 

em conformidade com o disposto na alínea a) do ponto n.º 2 do artigo 66.º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal.----------------------------------------------------------- 

--------No entanto, tendo em conta o parecer emitido por parte do IP, Infraestruturas de 

Portugal, S. A., devido à situação urbana do terreno e à interferência na fluência do 

trânsito na Estrada Nacional n.º 1, nomeadamente no cruzamento, a Câmara 

deliberou, nos termos da exceção prevista no n.º 3 do artigo 66.º do Regulamento do 

PDM, aprovar o pagamento, através de compensação monetária, por terrenos não 

cedidos para estacionamento público, no montante de 7.482,13€. -------------------------- 
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--------Esta proposta foi aprovada por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador 

Antero Almeida e a abstenção dos Srs. Vereadores Daniela Herculano e Luís Pinho.  

--------Durante a análise deste assunto a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano disse que 

se ia abster da votação, não por questionar a razão dos Técnicos Municipais que 

elaboraram a proposta em análise, mas porque considera que os lugares de 

estacionamento são importantes e o valor a pagar como compensação pela sua não 

criação é residual. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 136/22 - COMPENSAÇÃO PELA NÃO DOTAÇÃO DE LUGARES 

DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO (PROCESSO DE OBRAS N.º 369/21) --------------- 

---------No prosseguimento dos trabalhos foi presente o processo n.º  369/21, em nome 

de Manuel Neves Cruz, residente na rua do Afurado, n.º 1152, da União de Freguesias 

de Águeda e Borralha, que vem apresentar o projeto de licenciamento para a 

construção e exploração de uma instalação desportiva para a prática da modalidade 

de Paddle, incluindo os respetivos espaços e serviços de apoio, a levar a efeito em 

terreno que possui na Rua do Afurado, lugar de Arrôta Velha, em Águeda. -------------- 

--------Analisada a informação técnica n.º MDS2022 061, emitida pela Divisão de 

Gestão Urbanística, a Câmara deliberou nos precisos termos da mesma, autorizar a 

dispensa do cumprimento da dotação de 3 lugares de estacionamento público e a 

aceitação do pagamento da respetiva compensação monetária, no montante de 

176,50€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Antero Almeida e a abstenção dos Srs. Vereadores Daniela Herculano e Luís Pinho.- 

--------Durante a análise deste assunto a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano disse que 

se ia abster da votação, não por questionar a razão dos Técnicos Municipais que 

elaboraram a proposta em análise, mas porque considera que os lugares de 

estacionamento são importantes e o valor a pagar como compensação pela sua não 

criação é residual. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 137/22 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA  (PROCESSO 

DE OBRAS N.º 191/21) --------------------------------------------------------------------------------- 

---------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, aprovar o destaque de uma parcela de 

terreno com a área de 1.143m2 de um prédio inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 

2562, com a área total de 2.286m2, confinante com a rua do cabeço do Pano a norte e 
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com a rua do Vieira a sul, em Fermentelos, sendo a área da parcela sobrante de 

1143m2 .----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O prédio é propriedade de Artur Neves Timóteo, residente na Avenida Vasco da 

Gama, n.º 9, na Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo, em Aveiro ----------------------- 

---------PROPOSTA 138/22 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA (PROCESSO 

DE OBRAS N.º 913/91) --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

definidas no n.º 4 do artigo 6.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

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

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro, aprovar o destaque de uma parcela de 

terreno com a área de 872 m2 de um prédio inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 

4903-P, com a área total de 1852m2, localizado na rua do Vale das Figueiras, n.º 830, 

Aguieira, Valongo do Vouga, sendo a área da parcela sobrante de 980m2. -------------- 

--------O prédio é propriedade de Artur Neves Timóteo, residente na Avenida Vasco da 

Gama, n.º 9, na Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo, em Aveiro.----------------------- 

---------PROPOSTA 139/22 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA (PROCESSO 

DE OBRAS N.º 428/21) --------------------------------------------------------------------------------- 

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

considerando que a pretensão se enquadra nas condicionantes de isenção de controlo 

prévio, definidas no n.º 4 do artigo 6.º do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro, aprovar o destaque de 

uma parcela de terreno com a área de 890m2, de um prédio localizado entre a rua do 

Coução e a rua da Alagôa, em Fermentelos, com a área de 1917m2 sendo a área da 

parcela sobrante de 1027m2 . ------------------------------------------------------------------------- 

--------O prédio é propriedade de António Bernardino Neves Ferreira, residente na rua 

Dr. Acácio Azevedo, n.º 35, em Oliveira do Bairro  ---------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 145/22 - NÃO DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE (PROCESSO DE 

OBRAS N.º 894/87) -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Face ao exposto na proposta que foi presente, e perante a argumentação 

apresentada pela empresa dentro do prazo fixado para efeitos de audiência prévia, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, não declarar a caducidade do Processo de Obras 

894/87, em nome de Lemis - Sociedade Industrial de Móveis e Estruturas, Lda., com 

sede em Mourisca do Vouga, Apartado 15, da União das Freguesias de Trofa, 

Segadães e Lamas do Vouga, na condição de efetuar o pagamento das taxas devidas 

e requerer a emissão do alvará de licença de construção, nos termos do disposto no 
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n.º 5, do artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 

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

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, no prazo máximo de 1 ano, sob pena de 

ser declarada a caducidade do ato de licenciamento. ------------------------------------------ 

--------PRÉMIOS CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA ---------------------------------------- 

--------PROPOSTA 144/22 - ATRIBUIÇÃO DE “PRÉMIOS ESCOLARES CÂMARA 

MUNICIPAL DE ÁGUEDA” – ANO LETIVO 2020/2021 ---------------------------------------- 

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

alínea d) do n.º 2, do artigo 23º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e de 

acordo com o disposto no n.º 3 do Artigo 5º/G2 do Código Regulamentar do Município 

de Águeda, atribuir os Prémios Escolares “Câmara Municipal de Águeda”, inserido no 

Código Regulamentar Municipal, Parte G2, no valor total de 4.250,00€, aos melhores 

alunos/formandos do ano letivo 2020/2021, conforme quadro constante da proposta 

que foi presente dela fazendo parte integrante. -------------------------------------------------- 

---------Eram dezassete horas e quarenta minutos quando o Sr. Presidente declarou a 

reunião encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Maria de 

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

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

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

7/22,1 2022-04-04


		2022-05-06T10:02:25+0100


		2022-05-06T12:56:18+0100




