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 ATA DA REUNIÃO NÚMERO 8/22 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2022 

 

---------Aos vinte e um dias do mês de Abril de dois mil e vinte e dois, realizou-se uma 

reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de EDSON CARLOS VIEGAS 

SANTOS e com a presença dos Srs. Vereadores, 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. Vice-Presidente, que presidia 

os trabalhos, declarou aberta a reunião.------------------------------------------------------------ 

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

---------Neste ponto de Antes da Ordem do Dia principiou por usar da palavra o Sr. 

Vereador Antero Almeida que comentou que ainda não lhe foi entregue o relatório dos 

trabalhos desenvolvidos pela empresa que presta serviço jurídico à Autarquia, 

conforme contratualmente esta obrigada a presentar. ------------------------------------------ 

--------De seguida, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que lamentava o facto do 

Município de Águeda não ter sido contemplada na  candidatura que apresentou do 

Centro de Artes de Águeda à Rede de Teatros e Cineteatros, na vertente de subsídios 

à programação e custos de espetáculos. ----------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Edson Santos informou que foi com surpresa que teve 

conhecimento dessa situação, que a candidatura apresentada não perspetivava esse 

resultado, pelo que a Câmara vai reclamar da decisão. ---------------------------------------- 

-------Continuando este ponto das informações, usou da palavra o Sr. Vereador Luís 

Pinho que se referiu à reunião realizada em 18 de novembro último, onde comunicou 

que foi contactado por um munícipe de Agadão a informar das dificuldade de aceder à 

rede móvel de telecomunicação naquele local e das limitações de acesso à Internet, 

situação que já vinha acontecendo há algum tempo, lembrando que o Sr. Presidente, 

na altura, disse que a Câmara estava a tomar medidas para resolver a situação, pelo 

que, passado este tempo, questiona qual o ponto de situação. ------------------------------ 
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--------A seguir o Sr. Vereador Luís Pinho referiu-se às Candidaturas ao Programa 

Portugal 20/30 para dizer que entende que seria de toda a importância que a Câmara 

tivesse apresentado candidaturas a programas que contemplem o sector habitação e 

lamenta que o não tenham feito, uma vez que as verbas respetivas já estão 

esgotadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Vereador Luís Pinho que vê, com apreensão, que a Câmara 

de Águeda parece alheada da necessidade de se candidatar a diversos programas 

que ainda são possíveis, como é o caso da assistência técnica para desenvolvimento 

de projetos, que poderia ser canalizada para diversas iniciativas, nomeadamente a 

recuperação da Pateira, para o desenvolvimentos de redes digitais e outros, e tem-se 

apercebido, que contrariamente à de Águeda, outras Câmaras se estão a posicionar 

para apresentarem candidaturas e obter para si o maior número de projetos 

aprovados. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Prosseguindo a sua intervenção o Sr. Vereador Luís Pinho disse que, decorridos  

vários meses sem que lhes tivesse sido apresentada qualquer fundamentação para as 

deliberações então tomadas, vai remeter ao Tribunal de Contas, para análise, os 

processos de atribuição de subsídio à UBA no ano de 2021, para a realização do seu 

habitual festival, porque considera que algumas das despesas  realizadas não tinham 

suporte legal e outras não estavam devidamente documentadas, e do subsídio 

atribuído à  Associação de Trabalhadores do Município de Águeda que lhe suscita 

dúvidas acerca da sua legalidade e do seu enquadramento fiscal. ------------------------- 

--------O Sr. Vereador Edson Santos, respondendo ao Sr. Vereador Luís Pinho, disse 

que, se tem dúvidas relativamente a esses assuntos e se entende que a melhor forma 

de  as esclarecer é remeter os assuntos para o Tribunal de Contas, é isso que deve 

fazer.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Acerca das candidaturas a financiamentos, o Sr. Vereador Edson Santos 

informou que a Câmara está a fazer tudo para se candidatar a todos os programas de 

financiamento, desde que sejam do interesse municipal; que não se pretende 

candidatar a todos os projetos possíveis, apenas àqueles que tragam  mais valias para 

a população.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Quanto ao setor das comunicações, informou o Sr. Vereador Edson Santos, a 

Câmara está a trabalhar no desenvolvimento de rede óptica em todo o concelho por se 

ter verificado que, para as operadoras destes serviços, não é apelativo investir em 

alguns locais do concelho. ----------------------------------------------------------------------------- 
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--------Quanto a Estratégia Local de Habitação, o Sr. Vereador Edson Santos informou 

que da parte dos serviços municipais está concluída, aguardando-se a sua apreciação 

pela respetiva Comissão da Assembleia Municipal para, a seguir ser  submetida a 

parecer do IHRU -Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. ------------------------ 

--------Acerca deste assunto, o Sr. Vereador Luís Pinho  acrescentou que a questão da 

habitação é um dos problemas mais difícil que Águeda está a enfrentar e que está a 

atrasar o desenvolvimento do Concelho, afirmando que está à espera que lhe seja 

apresentado o Plano da Estratégia Local de Habitação para dar, também, o seu 

contributo naquela matéria. ---------------------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Vereador Edson Santos rematou dizendo que o documento em causa 

pode ser enriquecido, ser revisto anualmente, e até se pode tornar mais abrangente, 

porque o setor da habitação é algo que preocupa todos e o que se pretende é que o 

mais rápido possível seja colocado à aprovação. ------------------------------------------------ 

--------Retomando o uso da palavra o Sr. Vereador Luís Pinho solicitou que, tanto 

quanto possível, a Câmara vá informando das candidaturas que tem em curso. -------- 

--------O Sr. Vereador Edson Santos informou que a Câmara está a fazer tudo para que 

o Município de Águeda venha a ter o maior número de candidaturas possível, com 

interesse para os munícipes, e o resultando tem sido bom, conforme se tem 

constatado. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Prosseguindo este ponto das Informações, o Sr. Vereador Antero Almeida, 

referindo-se ao processo de homologação da Conta, relativa à gerência de 2019, 

referiu que, afinal, o Tribunal de Contas deu alguma razão à oposição. ------------------- 

--------A seguir, este Sr. Vereador expressou o seu pesar pelo falecimento de  Joaquim 

Cruz, enaltecendo o seu caráter, dinamismo, empreendedorismo e dedicação às 

causas publicas, afirmando que  é com homens desta têmpera que se faz Águeda. -- 

-------Todo o Executivo, reconhecendo o mérito deste aguedense, manifestou o seu 

pesar pelo falecimento de Joaquim Cruz. ---------------------------------------------------------- 

--------De seguida, interveio a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano que referindo-se ao 

lançamento de novos livros, pelos escritores aguedenses Amorim Figueiredo, 

Conceição Vicente e Daniela Mendes, sugeriu que a Câmara convide esta ultima para 

apresentar o seu livro nas instalações municipais, já que distinguiu os outros dois 

escritores com igual procedimento. ------------------------------------------------------------------ 

-------Continuando a sua intervenção, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano lembrou que 

o prazo para os proprietários procedessem à gestão de combustíveis, para efeitos de 

prevenção de incêndios, termina a 30 de abril e informou que existem pessoas idosas, 
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a viverem na zona serrana, com escassos recursos financeiro, sem meios para 

contratar quem faça esse serviço, pelo que apela para que a Câmara tenha em conta 

essa situação e apoie essas pessoas que estão a lidar com dificuldades para cumprir 

a lei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Vereador Vasco Oliveira informou que nunca lhe foi comunicado qualquer 

caso de dificuldade de proprietários para procederem à gestão de combustíveis, mas 

solicita à Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, se sabe de algum caso em concreto, lho 

indique porque se vai informar se, em termos legais, é possível a Câmara intervir 

nesses casos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Sr.ª Vereadora Marlene Gaio acrescentou, relativamente a este assunto, que a 

Câmara, para poder apoiar esse tipo de situação, tem que proceder, antecipadamente, 

a uma  avaliação sócio/económica do respetivo proprietário. --------------------------------- 

-------Retomando o uso da palavra a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano questionou 

sobre a agendamento da proposta que apresentou na última reunião, sobre a 

alteração dos critérios de atribuição de subsídio de arrendamento, tendo o Sr. 

Vereador Edson Santos informado que a mesma foi encaminhada para os serviços 

respetivos e será agendada para a próxima reunião. ------------------------------------------- 

--------Neste pondo da informações o Executivo tomou conhecimento da situação 

financeira da Câmara, relativa a 1 de março do corrente ano e da homologação da 

Conta relativa ao Exercício de 2019. -------------------------------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 147/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - PAVIMENTAÇÕES E REPAVIMENTAÇÕES DE RUAS 

NO CONCELHO - MURO DE CONTENÇÃO A REALIZAR NO NINHO DE ÁGUIA ------

--Tendo-se vistoriado, para efeitos de liberação de caução, a totalidade da obra de 

Pavimentações e Repavimentações de Ruas no Concelho – Muro de Contenção, a 

realizar no Ninho de Águia, e verificando-se que a mesma se encontra concluída, 

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

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

a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 5 do 

artigo 295.º do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, aprovar o respetivo auto 

de vistoria geral e proceder à liberação de 15% da caução existente. --------------------- 

--------PROPOSTA 148/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - CONCEÇÃO E EXECUÇÃO DE ESCADA DE ACESSO 

AO RIO JUNTO AO CENTRO DE ATIVIDADES NÁUTICAS - BÉRIO MARQUES.----- 
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 --------Verificando-se, após vistoria efetuada ao local, para efeitos de liberação de 

caução, que a empreitada de Concessão e Execução de Escada de Acesso ao Rio 

junto ao Centro de Atividades Náuticas – Bério Marques se encontra concluída, 

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

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

a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 5 do 

artigo 295.º do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, aprovar o respetivo auto 

de vistoria e proceder liberação de 15% da caução existente. ------------------------------- 

---------PROPOSTA 149/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - REABILITAÇÃO DA PONTE DO BECO NA EM575, EM 

MACINHATA DO VOUGA". ---------------------------------------------------------------------------- 

---------Depois de analisado o auto de vistoria geral efetuada à empreitada de 

Reabilitação da Ponte do Beco na EM575, em Macinhata do Vouga, para efeitos de 

liberação de caução, e verificando-se que a mesma se encontra concluída, nenhuma 

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

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

Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 5 do artigo 

295.º do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, aprovar o respetivo auto de 

vistoria geral e proceder à liberação de 60% da caução existente.-------------------------- 

---------PROPOSTA 170/22 - EMPREITADA DE “LOTEAMENTO MUNICIPAL DO 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO – FASE 2” – APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

1º CONTRATO ADICIONAL --------------------------------------------------------------------------- 

--------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no 

artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, aprovar a minuta do 1º 

Contrato Adicional da Empreitada “Loteamento Municipal do Parque Empresarial do 

Casarão – Fase 2”, a qual foi presente e se encontra arquivada na Aplicação 

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

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

--------PROPOSTA 150/22 - PAGAMENTO FASEADO DA MORATÓRIA DOS APOIOS 

A ATIVIDADE ECONÓMICA – COVID19 ----------------------------------------------------------- 

--------Analisada a proposta que foi presente e a solicitação da empresa Fundibarros – 

Fábrica de Candeeiros, Lda, com direito de superfície constituído sobre o lote 13L do 

Parque Empresarial do Casarão – Águeda (PEC-Águeda), a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar que o pagamento, pela empresa em causa, do valor em divida, 

no montante de 13.008,00€ (moratória das prestações do ano de 2021 e 2022)  seja 
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efetuado em 12 prestações mensais sucessivas de 1.084,00€ cada, com início no mês 

de maio de 2022, conforme hipótese b da proposta em análise. ----------------------------- 

---------PROPOSTA 151/22 - CANDIDATURA AO LOTE 10 DO PARQUE 

EMPRESARIAL DO CASARÃO – ÁGUEDA ------------------------------------------------------ 

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

proposta que foi presente e tendo em conta o disposto na alínea a) dos n.ºs 3 e 4 do 

artigo 19.º do Regulamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão, aprovar a 

candidatura de compra e venda do lote 10 daquele Parque à empresa Joartes – Artes 

Gráficas, Lda, pela importância de 43.230,00 €. ------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 152/22 - CANDIDATURA AO LOTE 6 DO PARQUE 

EMPRESARIAL DO CASARÃO – ÁGUEDA ------------------------------------------------------ 

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

deliberou, por unanimidade, nos precisos termos da mesma e do previsto na alínea a) 

dos n.ºs 3 e 4 do artigo 19.º do Regulamento Municipal do Parque Empresarial do 

Casarão - Águeda, aprovar a candidatura apresentada pela empresa Sintonia Régia, 

Lda, para a compra e venda do lote 6 daquele Parque, pela importância de 27.270 €.  

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

--------PROPOSTA 153/22 -  ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE 

FERMENTELOS – PROJECTO JOVEM - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO 

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

--------Continuando os 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. Vereador Vasco Oliveira, datado de 11 do corrente mês de 

abril, através do qual, dadas as circunstancias excecionais e urgentes, aprovou a 

isenção do pagamento de taxas da licença especial de ruído, no âmbito do evento 

“Baile de Páscoa 2022”, que se realizou no passado dia 17 de abril, num espaço da 

Associação, sito em Fermentelos. -------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 154/22 - BARC – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL DA 

BORRALHA  PARA O DIA 22 DE ABRIL- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO 

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

--------Continuando os 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. Vereador Vasco Oliveira, datado de 6 do corrente mês de 

abril, através do qual, dadas as circunstancias excecionais e urgentes, aprovou a 

isenção do pagamento das taxas relativas à licença especial de ruído, no âmbito da 
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comemoração do 46º Aniversário da Associação, a realizar no próximo dia 22 de abril, 

na sede da BARC, no lugar da Feira. --------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 155/22 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL, DESPORTIVA, RECREATIVA 

E DE DINAMIZAÇÃO DOS MORADORES DO RAIVO - RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS DA LICENÇA ESPECIAL DE 

RUÍDO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------A seguir a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no n.º 3 

do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, ratificar o despacho do Sr. 

Vereador Vasco Oliveira, datado de 6 do corrente mês de abril, através do qual, dadas  

as circunstancias excecionais e urgentes, isentou a Associação Cultural, Desportiva, 

Recreativa e de Dinamização dos moradores do Raivo do pagamento de taxas 

relativas à licença especial de ruído, no âmbito da Prova de Resistência e Convívio, 

que se realizou nos dias 9 e 10 de abril, num terreno próximo da Associação, sito no 

Raivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 156/22 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO GRUPO 

DESPORTIVO E CULTURAL DE RECARDÃES PELA ORGANIZAÇÃO DA PROVA 

“BAIRRADA 150”, NO DIA 25 DE JUNHO. -------------------------------------------------------- 

--------Continuando a reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do 

disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro e de acordo com o previsto no artigo 9º do Decreto-Lei n.º 273/2009 de 1 

de outubro, atribuir um apoio financeiro, no valor até 7.000,00€, ao Grupo Desportivo e 

Cultural de Recardães, pela organização da prova “Bairrada 150”, que terá lugar no 

próximo dia 25 de junho, conforme o Contrato-Programa que foi presente e aprovado e 

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

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

---------PROPOSTA 157/22 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE 

PROPINAS – CORREÇÃO DE ERRO À PROPOSTA A EXECUTIVO N.º 61/2022 ---- 

--------Analisada a proposta que foi presente, verificou-se a existência de um lapso na 

Proposta n.º 61/2022, referente à Atribuição do Apoio para Pagamento de Propinas 

para o ano letivo 2021/2022, aprovada na reunião de 17 de fevereiro último, 

nomeadamente no valor atribuído ao requerente Tiago Batista Almeida que, em vez de 

697,00€, deveria auferir o valor de 600,00€, por ser este o valor correspondente à 

propina para o ciclo de estudos que frequenta. --------------------------------------------------- 

--------Ponderado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, corrigir o lapso 

detetado e atribuir ao aluno Tiago Batista Almeida, referente ao ano letivo 2021/2022, 

o valor de 600,00€, que é a verba correspondente ao Curso Técnico Superior 

Profissional que frequenta. ----------------------------------------------------------------------------- 
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---------JUNTAS DE FREGUESIA -------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 158/22 - ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO À UNIÃO DE FREGUESIAS 

DE BARRÔ E AGUADA DE BAIXO NO ÂMBITO DO EVENTO “ESTÁS EM BARRÔ 

MEXE-TE 2022” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, face ao referido na proposta que foi presente, e considerando o 

interesse e impacto que esta iniciativa tem para a Freguesia e, simultaneamente, para 

o Concelho, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no 

valor de 3.600,00€ à União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, destinado à 

organização do evento “Estás em Barrô Mexe-te 2022”. --------------------------------------- 

---------Mais foi deliberado, em conformidade com o disposto na alínea j) do artigo 25º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter esta resolução à 

apreciação da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 162/22 - PROTOCOLO PARA A GESTÃO PARTILHADA DO 

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE MACINHATA DO VOUGA ------------------------------------ 

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

nos precisos termos da mesma e de acordo com o disposto na alínea e), do n.º 2, do 

artigo 23º, da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º e das alíneas o), t), u) e ccc), do nº1 do 

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

em vigor, aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal  a celebração de 

um Protocolo com a Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga para a partilha da 

gestão do Núcleo Museológico de Macinhata do Vouga, conforme minuta que foi 

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

reunião, bem como a autorização prévia para a assunção do compromisso plurianual 

decorrente desta resolução.---------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 164/22 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO "TRAIL BELA BELA"------------- 

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

interesse e impacto que esta iniciativa tem para a Freguesia e, simultaneamente, para 

o Concelho, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos termos da mesma e 

em conformidade com o disposto  nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º  do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013 ,de 12 de setembro, atribuir um apoio financeiro no valor de 

3.600,00€ à União das Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e 

Agadão pela organização do evento “V Trail Bela Bela 2022”. ------------------------------- 

--------De igual modo foi deliberado, em conformidade com a alínea j) do artigo 25º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter esta resolução à apreciação 

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

---------PROPOSTA 167/22 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2022 – 

MANUTENÇÃO DE REDE DE PERCURSOS PEDESTRES DO CONCELHO ---------- 
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---------A seguir a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos termos da 

proposta que foi presente, e de acordo com o disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º e alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, aprovar e submeter à apreciação da Assembleia Municipal a celebração de 

um contrato interadministrativo de delegação de competências, a celebrar com a Junta 

de Freguesia de Fermentelos, com vista à  manutenção de percurso pedestre – PR7 

Trilho dos Poços, de acordo com a Minuta que foi presente e se encontra arquivada na 

Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, assim como a autorização prévia 

para a assunção de compromisso plurianual daí decorrente, de acordo com o disposto 

na Lei n.º 8/2012 na sua redação atual. ------------------------------------------------------------ 

---------PROPOSTA 172/22 - CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E AS FREGUESIAS PARA ATRIBUIÇÃO DE 

APOIOS FINANCEIROS -------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e submeter à 

apreciação da Assembleia Municipal, nos precisos termos da proposta que foi 

presente e de acordo com o disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º e nas alíneas 

o), t) e ccc), do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a celebração entre o Município de Águeda e as Freguesias respetivas, dos  

Protocolos de Colaboração para atribuição de apoios financeiros, no valor total de 

102.500,00€, para o quadro de novas obras que se pretendem que sejam executadas 

pelas freguesias, durante o ano de 2022, com o apoio financeiro do Município de 

Águeda, de acordo com as respetivas minutas que foram presentes e aprovadas e se 

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

-------- Protocolo de Colaboração entre o Município de Águeda e a Freguesia de 

Valongo do Vouga, para atribuição de Apoio Financeiro, no valor total de 60.000,00€; 

--------Protocolo de Colaboração entre o Município de Águeda e a União de Freguesias 

de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, para atribuição de Apoio Financeiro, no valor 

total de 7.500,00 € ; -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Protocolo de Colaboração entre o Município de Águeda e a União de Freguesias 

do Préstimo e Macieira de Alcôba, para atribuição de Apoio Financeiro, no valor total 

de 35.000,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 159/22 - RELATÓRIO SEMESTRAL - 2º SEMESTRE 2021 --------- 

--------A seguir, foi presente o Relatório Semestral – 2.º Semestre de 2021, em 

conformidade com o disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 

3 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, submete-lo à 

apreciação da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 168/22 - APOIO FINANCEIRO - JUNTA DE AGRICULTORES DO 

REGADIO DO RAIVO ----------------------------------------------------------------------------------- 

----------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em 

conta o descrito na proposta que foi presente e o disposto na alínea 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 à Junta de Agricultores do Regadio do Raivo, na importância de  8.859,07€, 

correspondente ao valor do IVA da obra de Beneficiação do Regadio Tradicional do 

Raivo que aquela associação levou a efeito.------------------------------------------------------- 

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

que votavam favoravelmente a proposta em apreço considerando a informação técnica 

anexo ao processo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Depois de tratado o assunto que o impediu de estar presente no inicio dos 

trabalhos, o Sr. Presidente deu entrada na sala de reunião, assumindo a presidência 

da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 169/22 - PLANO DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE 

(RAMPA) DE ÁGUEDA --------------------------------------------------------------------------------- 

--------Analisado o processo que foi presente e ouvida a explanação feita pela 

Coordenadora Geral do projeto, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos das 

alíneas a) e ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, aprovar o Plano de Promoção da Acessibilidade (RAMPA) de Águeda que, 

nesta fase, engloba a cidade de Águeda, e os centro de Fermentelos e de Mourisca do 

Vouga,  o qual foi presente e se encontra arquivado na Aplicação Informática junto à 

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

--------Mais foi deliberado, em cumprimento do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 

25.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, submeter o documento em apreço 

à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------- 

--------Ouvida a explanação do documento em apreço, o Sr. Vereador Antero Almeida 

elogiou o trabalho exaustivo realizado pela equipa responsável pelo mesmo e 

comentou que existem graves barreiras à acessibilidade e dificuldades de mobilidade 

que urge corrigir, tanto no edifício dos Paços do Concelho como no Centro de Artes de 

Águeda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Também o Sr. Vereador Luís Pinho se referiu a este assunto, principiando por 

dar os parabéns pela iniciativa de elaborar este trabalho, que entende da maior 

utilidade face à situação preocupante da existência de barreiras arquitetónicas que 

impedem a mobilidade pedonal, referindo que este é um assunto que lhe é muito caro 
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e que se regozija por ver plasmadas, no documento que foi apresentado, as 

preocupações que o PS discutiu na campanha eleitoral. -------------------------------------- 

---------Acrescentou este Sr. Vereador que no Plano em apreço são apontadas 

soluções para a correção dos problemas detetadas, alguns de rápida e simples 

resolução, outros mais complexos e demorados, apelando para que os trabalhos se 

iniciem o mais rápido possível, iniciando-se pelas primeiras, por forma a eliminar as 

barreiras de mais fácil concretização. --------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vice-Presidente informou que este documento já foi apresentado aos 

Presidentes das Juntas/Uniões de Freguesia e aos Técnicos Municipais, para que 

sejam tidas em conta as questões levantadas, na intenção de se melhorar o que existe 

e de evitar que os erros se repitam, estando a Câmara já a corrigir algumas das 

questão apontadas, em empreitadas em curso ou na elaboração de projetos de 

regeneração urbana, sendo intenção alargar este tipo de intervenção no espaço 

público a todas as freguesias do concelho. . ------------------------------------------------------ 

--------Relativamente a este assunto, o Sr. Presidente disse que a Câmara tem andado 

a resolver problemas de décadas, com muitas soluções urbanísticas menos bem 

conseguidas, com alguma falta de qualidade na construção de passeios, alguns em 

que a a circulação pedonal é impossível, o que originou que entre as recomendações 

e propostas de melhoria propostas, estejam o rebaixamento e aumento de largura dos 

passeios, a relocalização de paragens de autocarros e estacionamento para 

deficientes no dimensionamento e localização adequadas, tendo apontado alguns 

casos que se podem considerar exemplo disso. ------------------------------------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Presidente que a Câmara, depois da aprovação  do Plano de 

Promoção da Acessibilidade (RAMPA) de Águeda, onde se encontram identificados os 

principais obstáculos em matéria de barreiras arquitetónicas nos núcleos urbanos 

objeto de estudo, se pretende implementar este trabalho, candidatando-se aos 

financiamentos comunitários e estatais existentes, para fazer as adaptações 

necessárias de forma a tornar o espaço público o mais harmonioso e acessível 

possível. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 160/22 - DEVOLUÇÃO DE 50% DO VALOR DA TAXA MUNICIPAL 

DE LICENCIAMENTO, NO ÂMBITO DO INCENTIVO À CONSTRUÇÃO 

AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL – PROCESSO DE OBRAS N.º 350/19. ---------- 

--------Presente, a seguir o processo n.º 350/19, em nome de Lucília Gomes Santos, 

que vem solicitar a devolução de 50% da taxa municipal de licenciamento relativa à 

realização a obras de reconstrução, alteração e ampliação de habitação e alpendre, 

que levou a efeito na rua da Lavoura, n.º 91, em Soutelo, por ter executado uma 
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construção ambientalmente sustentável, nos termos do estabelecido na alínea c), do 

artigo 21.º/I, na 10.º alteração e republicação do Código Regulamentar do Município 

publicado no Diário da República, 2.ª série – 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Analisado todo o processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos 

do parecer técnico emitido pela Divisão de Gestão Urbanística, devolver à munícipe 

50% do valor da taxa municipal de licenciamento, no montante de 502,66€, uma vez 

que foi emitida a autorização de utilização n.º 30/22, tendo sido apresentado 

certificado energético (SCE2700520925) com indicador de desempenho A+ ------------ 

--------O Sr. Vereador Luís Pinho propôs que se fizesse divulgação deste tipo de apoio 

que a Autarquia disponibiliza, porque entende que ainda existem muitos munícipes 

que o desconhecem. ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 163/22 - COMPENSAÇÃO PELA NÃO DOTAÇÃO DE LUGARES 

DE ESTACIONAMENTO PRIVATIVO (PROCESSO DE OBRAS N.º 354/21) ----------- 

---------Continuando a reunião foi presente o processo n.º 354/21, em nome de Manuel 

Almeida Santos, que vem apresentar a reformulação do projeto de arquitetura para a 

construção de habitação unifamiliar, num terreno sito na Rua do Paralelo, em 

Assequins, União de Freguesias de Águeda e Borralha. -------------------------------------- 

--------Analisado todo o processo, nomeadamente o parecer técnico n.º CTS2022 146,  

emitido pela Divisão de Gestão Urbanística, constata-se que a proposta não cumpre a 

dotação de lugares de estacionamento exigida na alínea d) do ponto n.º 1 do artigo 

66.º do regulamento do plano diretor municipal, tendo em conta que não foi criado 

nenhum dos 2 lugares que deveriam ser previstos para estacionamento privativo de 

veículos ligeiros. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Tendo em conta o teor do parecer técnico emitido, e nos termos da exceção 

prevista na alínea c) do n.º 3 do artigo 66.º do Regulamento do PDM, a Câmara 

deliberou aprovar a dispensa total do cumprimento da dotação de estacionamento (2 

lugares de estacionamento, privativo, de veículos ligeiros) e a aceitação do pagamento 

da respetiva compensação monetária, no montante de 1.189,22€. ------------------------- 

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

Antero Almeida e com as abstenções dos Srs. Vereadores Alexandra Herculano e Luís 

Pinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

se abstinha da votação, não por questionar a razão dos técnicos municipais que 

elaboraram a proposta em análise, mas porque considera necessário este tipo de 
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estacionamento e porque o valor da compensação a pagar pela não cedência desses 

lugares de estacionamento é residual. -------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 165/22 - COMPENSAÇÃO PELA NÃO DOTAÇÃO DE LUGARES 

DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO - PROCESSO DE OBRAS N.º 90/96 ---------------- 

---------Presente, a seguir, o processo n.º 90/96 em nome da firma Litan – Estantes 

Metálicas, Lda., que vem apresentar a reformulação do projeto de arquitetura de 

legalização, ampliação e execução de alterações, de ampliação e muros de vedação, 

de edifício destinado a indústria, num terreno localizado na Rua do Metalúrgico, 635, 

em Giesteira, freguesia de Águeda e Borralha. --------------------------------------------------- 

--------Analisado todo o processo, nomeadamente o parecer n.º CTS2022 145,  emitido 

pela  Divisão de Gestão Urbanística, verifica-se que a proposta não cumpre a dotação 

de lugares de estacionamento exigida na alínea b) do ponto n.º 2 do artigo 66.º do 

regulamento do Plano Diretor Municipal, tendo em conta que não foi criado nenhum 

dos 2 lugares de estacionamento público de veículos ligeiros que estavam previstos.  

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

prevista na alínea b) do n.º 3 do artigo 66.º do Regulamento do PDM, a Câmara 

deliberou aprovar a dispensa total do cumprimento da dotação de estacionamento (2 

lugares de estacionamento, público, de veículos ligeiros) e a aceitação do pagamento 

da respetiva compensação monetária, no montante de 146,42€.---------------------------- 

---------Esta deliberação foi aprovada por maioria, com o votos contra do Sr. Vereador 

Antero Almeida e com as abstenções dos Srs. Vereadores Alexandra Herculano e Luís 

Pinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

se abstinha da votação, não por questionar a razão dos técnicos municipais que 

elaboraram a proposta em análise, mas porque considera necessário este tipo de 

estacionamento e porque o valor da compensação a pagar pela não cedência desses 

lugares de estacionamento é residual. -------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 166/22 - APROVAÇÃO DA REDUÇÃO EM 80% DO VALOR DAS 

TAXAS DE LICENCIAMENTO MUNICIPAL, NO ÂMBITO DO INCENTIVO JOVEM, 

REFERENTE AO PROCESSO DE OBRAS N.º 310/21 ---------------------------------------- 

---------Presente, a seguir, o processo n.º 310/21, em nome de Ana Filipa Almeida 

Teixeira, 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 rua de 

São Sebastião, n.º 181, na Trofa, na União de Freguesias de Trofa, Segadães e 

Lamas do Vouga, no âmbito dos incentivos previstos em matéria de taxas 

urbanísticas, no Código Regulamentar aplicável a projetos apresentados por jovens. - 
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--------Analisado todo o processo, nomeadamente o Parecer Técnico AMM2022 067, 

emitido pelos Serviços da Divisão de Gestão Urbanística, verifica-se que se trata de 

um pedido em nome individual, sem dependentes, com a idade de 30 anos, dispondo 

apenas do prédio onde vai proceder à construção da habitação, sendo o rendimento 

mensal de 1418,59€, 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, preenchendo, 

assim, os pressupostos constantes da Lei n.º 7/2001, de 11 de maio, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 23/2010, de 30 de agosto. ------------------------------ 

--------Posto isto, nos termos do estabelecido no n.º 3 do artigo 16.º/I do Código 

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

em 80% do valor da taxa de licenciamento da construção em apreço, sendo devido o 

montante de 172,13€. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------Também, relativamente a este outro apoio, que a Câmara presta aos jovens do 

concelho, o Sr. Vereador Luís Pinho propôs que se divulgasse, porque entende que 

ainda existem muitos munícipes que o desconhecem. ----------------------------------------- 

---------EDUCAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 171/22 - NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO – 2021/2025 ------------------------------------------------------------------------------ 

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

com o previsto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 

12 de setembro, aprovar a constituição do Conselho Municipal de Educação de 

Águeda, para o mandato de 2021-2025, nos termos da proposta que foi presente e se 

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

---------Mais foi deliberado, tendo em vista a disposto no artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 

21/2019, de 30 de janeiro, submeter esta proposta de constituição do Conselho 

Municipal de Educação de Águeda, à apreciação da Assembleia Municipal. ------------ 

--------CONTAS DO MUNICÍPIO ---------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 173/22 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 ------------------------------- 

--------O processo relativo ao inventário e os documentos de prestação de Contas 

referente ao ano de 2021 foram apresentadas pelo Sr. Vice-Presidente que realçou a 

boa situação financeira do município, com uma grande capacidade de endividamento 

e um resultado líquido muito positivo, mesmo após a perda de receita, na sequência 

das isenções e adiamentos de pagamentos que foi deliberado fazer para mitigar os 

efeitos da Pandemia pelo COVID-19. --------------------------------------------------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Vice-Presidente que apesar dessa dispensa de receita e não 

obstante o esforço financeiro que foi feito no apoio regular e extraordinário às 
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coletividades e estruturas associativas, a empresas e famílias para lidarem com os 

efeitos da pandemia do COVID – 19, os bons resultados obtidos, que se constatam 

nas contas em apreço, são fruto de uma gestão rigorosa, cuidada e empenhada em 

fazer sempre mais e melhor pelo concelho. ------------------------------------------------------- 

--------A seguir usou da palavra o Sr. Vereador Antero Almeida para dizer que do ponto 

de vista técnico não comenta nem põe em causa o trabalho que foi apresentado, que 

lhe parece competente. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------Também a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano se pronunciou sobre o assunto 

para dizer que as contas só podem estar certas ou erradas e que confia no trabalho 

dos funcionários municipais. --------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Luís Pinho, que interveio a seguir, principiou por fazer uma 

análise técnica do documento tendo alertado para alguns lapsos que detetou que, 

depois de averiguados, foram prontamente corrigidos.------------------------------------------ 

--------Passando à análise política do processo, o Sr. Vereador Luís Pinho criticou a 

taxa de execução do Orçamento e Grandes Opções do Plano, que acha muito baixa.- 

--------Apontou que a taxa de realização deve ser comparada com os objetivos fixados 

inicialmente para o ano de 2021 e não com os que resultaram da alteração retificativa 

efetuada já em meados de dezembro de 2021.--------------------------------------------------- 

---------Apenas um exercício desta natureza permite verificar o nível de execução.----- 

---------De seguida, referiu que apenas nos gastos relativos a despesas fixas (pessoal, 

consumos com energia e outras despesas de funcionamento) o nível de execução 

superou os 80%.------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Já nas rúbricas “Despesas de Capital - Aquisição de Bens de Capital” a 

concretização ficou-se por uns meros 45,90% e a receita associada a “Transferências 

de Capital” apenas verificou uma concretização de 23,6%.----------------------------------- 

--------O que revela que no que dependia do trabalha do executivo os resultados 

alcançados ficaram muito aquém do que se pretendia realizar, afirmando que a 

Câmara de Águeda tem capacidade para fazer mais, e quer que se faça mais, em 

prol das gentes que os elegeram.--------------------------------------------------------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Vereador Luís Pinho, que o trabalho executados são bons, 

que merecem ser enaltecidos, mas que são as Contas revelam uma concretização 

reduzida, rotulando as contas como sendo as contas do “Poucochinho”, que se 

deveria ter feito mais e que o município tem condições para muito mais.------------------ 

--------A propósito dos documentos em apreço, o Sr. Presidente referiu que os 

resultados apresentados são manifestamente positivos, considerando as obras que 

foram realizadas e a perda de receita, por isenções e adiamentos de pagamentos, 

assim como o aumento dos apoios concedidos às diversas instituições, acrescentando 
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que o resultado obtido é ainda mais expressivo uma vez que os impostos, tanto o IRS 

como o IMI, que se consideraram essenciais para apoiar as famílias e as empresas, 

no ano de 2021, se manteram nos valores mínimos possíveis por deliberação da 

Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Disse, ainda, o Sr. Presidente que num ano como foi o ano de 2021, com as 

dificuldades com que foi necessário lidar, apresentar as Contas que os documentos 

espelham, é muito bom. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------Posto isto, a Câmara deliberou, nos termos do disposto na alínea i) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o inventário e os 

documentos de prestação de contas do ano 2021 os quais  se anexam à presente 

proposta, dela fazendo parte integrante, e se encontram arquivados na Aplicação 

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

--------De igual modo foi deliberado, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do 

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

os documentos de prestação de contas do ano 2021 à apreciação e votação da 

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

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

qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Maria de Lurdes Duarte da 

Fonseca, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente, de acordo com o 

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