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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 9/22 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 5 DE MAIO DE 2022 

 

---------Aos cinco dias do mês de Maio 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 ANA PATRÍCIA VINHAL DE MATOS SANCHES. ----------------------------------- 

---------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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DO EXECUTIVO---------------------------------------- 

--------Considerando a comunicação de ausência e substituição no Executivo 

Municipal, nos termos do artigo 78.º do Anexo I da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

formulada pelo Sr. Vereador Antero Ricardo dos Santos Almeida, procedeu-se aos 

procedimentos contidos no artigo 79.º da referida Lei, tendo-se convocado a Sr.ª Ana 

Patrícia Vinhal de Matos Sanches para substituir o Sr. Vereador, por se tratar do 

cidadão imediatamente a seguir na lista do CDS – Partido Popular. ------------------------ 

--------Encontrando-se a mesma presente na reunião, foi verificada a sua identidade e 

legitimidade, tendo-de operado, de imediato, a respetiva substituição. -------------------- 

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

---------Dando inicio a este ponto da Ordem do Dia, o Sr. Presidente principiou por dar 

as boas vindas à Sr.ª Vereadora Ana Sanches e, de seguida, informou que, por ter já 

assumido outros compromisso, declinou o convite que lhe fora dirigido por Guiné-

Bissau para participar no fórum internacional “A força no poder local”. -------------------- 

-------A seguir, o Sr. Presidente apresentou aos Srs. Vereadores o oficio que 

endereçou à Sr.ª Ministra da Saúde, considerando que se anuncia, para amanhã, a 

sua vinda a Águeda, a solicitar uma audiência, com vista a sensibilizar este membro 

do Governo e alertar para os problemas crónicos sentidos em matéria de cuidados de 

saúde, nomeadamente a nível da escassez de médicos de Medicina Geral e Familiar 

nas Unidades de Saúde, conforme foi evidenciado através de deliberação tomada pela 

Assembleia Municipal, em sessão realizada em 29 de abril último. ------------------------- 
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-------Referiu o Sr. Presidente, a este propósito, que acha deveras grave o que se está 

a passar no município, com a falta de médicos nas Unidades de Saúde do Concelho, 

sendo Águeda, de entre os municípios que integram a CIRA, o que mais utentes tem 

por médico, derivado, na sua opinião, entre outros, ao facto de não se ter acautelado a 

substituição dos profissionais que se têm vindo a aposentar. -------------------------------- 

--------De seguida, interveio a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano para felicitar a 

Associação Desportiva Valonguense que se sagrou campeã da 1.ª Divisão Distrital da 

Associação de Futebol de Aveiro, tendo levado longe o nome de Valongo do Vouga e 

de Águeda.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Continuando no uso da palavra, esta Sr.ª Vereadora solicitou que lhe fosse feito 

o ponto de situação do Plano Estratégico Local de Habitação de Águeda, 

questionando se o mesmo vai ser aprovado pela Câmara e depois pelo IHRU. --------- 

--------Retomando a questão da saúde no Concelho, a Sr.ª Vereadora Daniela 

Herculano, em nome dos Vereadores eleitos pelo PS, apresentou uma proposta, para 

ser apreciada em próxima reunião, no sentido de mandatar os serviços municipais 

para que seja efetuado, com caráter de urgência, um procedimento de contratação 

pública, com vista à elaboração do Plano Municipal de Saúde de Águeda, que defina 

uma estratégia local, a aplicar até 2030. ----------------------------------------------------------- 

-------Sobre este mesmo assunto, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano afirmou que os 

Vereadores do PS são solidários com qualquer posição que o Sr. Presidente tome em 

defesa da população no acesso a cuidados de saúde . ---------------------------------------- 

--------Retomando o uso da palavra, o Sr. Presidente congratulou-se com o facto da 

Associação Desportiva Valonguense se ter sagrado campeã da 1.ª Divisão Distrital da 

Associação de Futebol de Aveiro, afirmando que isso foi o culminar de um bom 

trabalho, em que a Câmara também se empenhou e que, a par do Sporting Clube de 

Fermentelos e da BARC, será mais um bom representante de Águeda nessa 

prestigiante posição desportiva. ---------------------------------------------------------------------- 

-------Também o Sr. Vereador Edson Santos se referiu a este assunto para parabenizar 

a Associação Desportiva Valonguense, enaltecendo todo o trabalhos que foi realizado 

em parceria com a Câmara, que levou o clube a alcançar um ótimo resultado. --------- 

--------Referindo-se ao Plano Estratégico Local de Habitação de Águeda, o Sr. 

Vereador Edson Santos informou que o documento, que foi entregue, há cerca de um 

ano, não foi entendido conforme e, por isso, foi sujeito a uma reformulação. Entretanto, 

o documento final já foi entregue, estando agora prevista a sua análise pela Comissão 

respetiva da Assembleia Municipal. Depois disso, será remetido ao IHRU - Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana, para parecer prévio, em que será averiguada a 
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sua conformidade, seguindo-se a sua apresentação e posteriormente a  apreciação 

pelo Executivo e pela Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Vereador Edson Santos que o que se pretende é um 

documento aberto e abrangente, que possa ir sendo melhorado conforme se for 

tornando necessário. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Voltando a intervir, o Sr. Presidente disse que defende a proximidade dos 

cuidados de saúde e o bem estar da população pelo que, nessa perspetiva se vai 

avançar com as obras na Unidade de Saúde de Barrô. ---------------------------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Presidente que têm sido as Autarquias Locais quem mais têm 

feito no setor da saúde, informando, ainda, que foi aprovada a candidatura para 

comparticipação da despesa efetuada pela Câmara com as obras da Unidade de 

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

--------O Sr. Vereador Luís Pinho, que interveio a seguir, referiu que a proposta que 

apresentou, juntamente com a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, para apreciação em 

próxima reunião, é no sentido de se contratar uma entidade que proceda à 

identificação dos problemas existentes na área da saúde e indique estratégias para a 

sua resolução. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Disse também, este Sr. Vereador, que a coexistência de serviços de saúde 

públicos e privados têm vindo a gerar dificuldades, mas que ele defende os serviços 

de saúde públicos, onde se verifica, atualmente, um grave problema de escassez de 

médicos de medicina geral e familiar, o que representa uma falha grave na prestação 

dos cuidados de saúde às populações. ------------------------------------------------------------- 

-------Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Luís Pinho disse, a propósito da 

carta que foi apresentada pelo Sr. Presidente, que a Sr.ª Ministra da Saúde tem 

mérito, tem trabalho realizado, e espera que quando a Comissão nomeada pela 

Assembleia Municipal reúna, apresente um trabalho esclarecedor sobre a situação que 

se verifica em Águeda, em termos de acesso da população aos serviços de saúde, 

para apresentar aos órgãos competentes e à Sr.ª Ministra da Saúde.---------------------- 

-------Referiu, ainda, o Sr. Vereador Luís Pinho que a Sr.ª Ministra da Saúde vai estar 

amanhã em Águeda, a convite do Partido Socialista, numa organização de cariz 

político, no âmbito de um projeto nacional de apresentação do Orçamento Geral de 

Estado para 2022 a militantes e simpatizantes do partido. ------------------------------------ 

--------A seguir, o Sr. Vereador Luís Pinho referiu que percebeu, em sessão da 

Assembleia de Freguesia de Aguada de Cima, que aquela autarquia teria gasto 

60.000,00€ com a aquisição de mobiliário para a Unidade de Saúde daquela freguesia 

e, como sempre ouviu dizer que aquele encargo seria da responsabilidade da 

Administração Regional de Saúde, questionou o Sr. Presidente sobre essa situação. - 
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-------Relativamente ao Plano Estratégico Local de Habitação de Águeda, o Sr. 

Vereador Luís Pinho disso que entende que os membros do executivo têm direito ao 

documento que existe e, não obstante já o ter solicitado vária vezes, ainda nada lhe foi 

entregue sobre o assunto, pelo que insiste nesse pedido. ------------------------------------ 

-------Lembrou, também, o Sr. Vereador Luís Pinho, que já solicitou, por várias vezes, o 

processo relativo à construção de um Driving Range em Águeda e que o mesmo ainda 

não lhe foi entregue. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Questionou, também, este Sr. Vereador, sobre as obras de remodelação do 

Mercado Municipal e o entendimento com os vendedores sobre a sua instalação e 

condições que lhes serão disponibilizadas enquanto decorrerem as obras. -------------- 

-------A terminar a sua intervenção, o Sr. Vereador Luís Pinho disse que a Festa das 

Almas correu muito bem, que foi um sucesso, que é bom ter de volta as romarias, 

afirmando que percebeu que as pessoas estavam felizes com a realização da festa. - 

-------Voltando a intervir, o Sr. Presidente quis saber se a sessão de apresentação do 

Orçamento Geral do Estado de 2022, que a Sr.ª Ministra da Saúde vem fazer a 

Águeda é publica, se pode assistir, porque entende que deve ser importante ouvir o 

que a Sr.ª Ministra vem dizer. ------------------------------------------------------------------------- 

--------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano informou que a Sr.ª Ministra não vem a 

Águeda na sua qualidade de Ministra, mas sim como política, apresentar o Orçamento 

Geral de Estado para 2022, no âmbito de um projeto a nível nacional, que se destina, 

apenas, a militantes e simpatizantes do Partido Socialista . ---------------------------------- 

--------Retomando o uso da palavra o Sr. Presidente informou que a Câmara vai 

proceder à requalificação da Unidade de Saúde de Barrô que serve cerca de 5.000 

utentes, por se considerar a sua futura utilização da maior importância, lembrando 

que, com a passagem do tempo, a perspetiva das necessidades vai-se alterando, 

referido, em concreto, a carta escolar de há 10 anos, que previa o fecho das escolas 

de Travassô e Aguada de Cima e que, agora, tal decisão seria impensável. ------------- 

-------Quanto ao Plano Estratégico Local de Habitação, o Sr. Presidente informou que o 

documento que foi entregue não satisfazia os interesses do município, por isso foi 

entendido que deveria ser alterado e que, quando o mesmo estiver nas devidas 

condições, será divulgado e seguirá todos os trâmites legais. -------------------------------- 

--------De seguida, tendo em conta as obras de remodelação do Mercado Municipal, o 

Sr. Presidente informou que têm vindo a ser realizadas reuniões, com os diversos 

vendedores, por setores, com vista a acautelar as melhores condições para a sua 

transferência e instalação, enquanto decorrerem as obras, nos contentores que estão 

a ser montados, adequados aos produtos que cada um vende. ----------------------------- 
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--------Espera-se que a mudança dos locais de venda para os contentores decorra 

tranquilamente durante o mês de junho. ------------------------------------------------------------ 

--------A Sr. Vereadora Ana Sanches, que usou da palavra a seguir, principiou por 

agradecer a receção que lhe foi feita e subscrever o que foi dito relativamente  à 

Associação Desportiva Valonguense. --------------------------------------------------------------- 

--------A seguir, a Sr.ª Vereadora Ana Sanches referiu que os valores dos Acordos 

Interadministrativos que têm vindo a ser celebrados com as Juntas/Uniões de 

Freguesias, não são atualizados há mais de 10 anos, o que tem vindo a criar algumas 

dificuldades financeiras àquelas autarquias, a que acresce o facto dos materiais de 

construção e os combustíveis estarem mais caros e não ser fácil, presentemente, 

aceder aos POC’s . -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Continuando a sua intervenção, a Sr.ª Vereadora Ana Sanches quis saber de 

quem é a responsabilidade pelo pagamento do mobiliário e equipamento para a 

Unidade de Saúde de Aguada de Cima e se os vendedores no Mercado Municipal 

estão informados dos prazos das obras que vão decorrer naquele imóvel. --------------- 

-------O Sr. Presidente informou que o que foi acordado com a ACES e com a ARS foi 

que o fornecimento de mobiliário e equipamento seria da sua responsabilidade e que 

sabe que isso foi cumprido, mas que era tudo já usado e em bastante mau estado de 

conservação, e o que lá está agora lhe parece novo, não sabe quem o substituiu. ----- 

-------Acrescentou o Sr. Presidente que à Câmara não foi solicitado nada e não tem 

conhecimento de que a Junta de Freguesia tenha despendido a verba referida. ------- 

-------Sobre as obras de remodelação do Mercado Municipal, o Sr. Presidente informou 

que todos os vendedores estão devidamente informados de todos os prazos, que 

foram tomadas todas as providencias para a instalação dos vendedores e que se 

espera que a transferência para os contentores seja feita de forma tranquila. ----------- 

--------Acerca dos valores dos Acordos Interadministrativos celebrados com as 

Juntas/Uniões de Freguesia, o Sr. Presidente informou que se espera a aprovação do 

Orçamento Geral de Estado para ver com que verba se pode contar porque, pela 

documentação que foi disponível, a Câmara vai receber a menos, este ano, cerca de 

meio milhão de Euros . ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Vasco Oliveira, que usou da palavra a seguir, disse, a propósito 

do desempenho da Sr. Ministra da Saúde, que há cerca de dois anos, na qualidade de 

Presidente da União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e 

Agadão, recorreu à Sr.ª Ministra da Saúde, no sentido de se encontrar uma solução 

em alternativa ao encerramento da Unidade de Saúde de Belazaima do Chão e que, 

até agora, não recebeu qualquer resposta, nem a situação foi resolvida, pelo que 

considera que a Sr.ª Ministra não tem feito um bom trabalho. -------------------------------- 
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--------Disse, ainda, o Sr. Vereador Vasco Oliveira, que já que a Sr.ª. Ministra da Saúde 

vem a Águeda, para uma ação com militantes e simpatizantes do Partido Socialista, é 

uma grande oportunidade para os Srs. Vereadores Daniela Herculano e Luís Pinho  

poderem ajudar o Município. Apela a ambos, como Vereadores eleitos pelo PS, que 

falem com a Sr.ª Ministra, que exponham a situação que se vive no concelho em 

termos de acesso a cuidados de saúde, que exerçam pressão, e que, se for 

necessário, contem com ele, porque está sempre disponível para defender os 

interesses da população. ------------------------------------------------------------------------------- 

--------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano  informou que a questão da Unidade de 

Saúde de Belazaima do Chão tem sido objeto de comunicação dentro da estrutura 

política do Partido Socialista, que estão todos no mesmo barco, e que se for possível 

agendar uma reunião com a Sr.ª Ministra da Saúde, seria ótimo é, também, o que 

pretende. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Também o Sr. Vereador Luís Pinho se manifestou acerca deste assunto para 

dizer que compete a todos tentar resolver este problema que está a acontecer na área 

da saúde e que todos têm que trabalhar, em conjunto, para alcançar esse resultado.  

--------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano referiu que nunca teve uma posição passiva 

sobre o assunto, que sempre se empenhou na procura de soluções para este 

problema que tanto afeta a população. ------------------------------------------------------------- 

--------A seguir, interveio a Sr.ª Vereadora Marlene Gaio para reforçar a necessidade 

de se executarem obras na Unidade de Saúde de Barrô, que se encontra desajustado 

da realidade, a precisar urgentemente de uma intervenção.----------------------------------- 

--------Usou da palavra, ainda, neste ponto de Antes da Ordem do Dia, o Sr. Vereador 

Edson Santos para dizer que a Câmara não terá grande margem para aumentar os 

montantes dos contratos interadministrativos a celebrar com as Juntas Uniões de 

Freguesia, uma vez que o Orçamento Geral de Estado, para o ano de 2022, apresenta 

uma grande diminuição da verba a transferir para os municípios, na ordem dos 10%, o 

que, no caso de Águeda a redução do valor do FEF Corrente é superior a 

400.000,00€. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Acrescentou o Sr. Vereador Edson Santos que a Câmara tem feito milagres com 

as receitas que tem recebido do Poder Central, tendo, inclusive, investido bastante no 

setor da saúde, substituindo-se ao Governo.------------------------------------------------------ 

---------ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO E ATA DA REUNIÃO N.º 7/22 ------------------------ 

---------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, a ata da última reunião e a ata da reunião n.º 7/22, tendo as 

mesmas sido aprovadas por unanimidade. -------------------------------------------------------- 
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--------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 174/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA - RETIFICAÇÃO DA PLATAFORMA DA RUA JOAQUIM 

VALENTE DE ALMEIDA EM ÁGUEDA - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO ------------------ 

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

Públicos, a totalidade da empreitada de Retificação da Plataforma da Rua Joaquim 

Valente de Almeida em Águeda – Construção de Passeio, 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, 

aprovar o auto de vistoria geral para efeitos de receção definitiva.-------------------------- 

--------PROPOSTA 175/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - RETIFICAÇÃO DA PLATAFORMA DA RUA JOAQUIM 

VALENTE DE ALMEIDA EM ÁGUEDA - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO ------------------ 

-------Depois de vistoriada a totalidade da obra de Retificação da Plataforma da Rua 

Joaquim Valente de Almeida em Águeda – Construção de Passeio, 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, 

aprovar o auto de vistoria geral e proceder à liberação total da caução (10%), nos 

termos da alínea e) do n.º 5 do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos.--------- 

---------PROPOSTA 176/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS COM 

DEFICIENTES CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E EXECUÇÃO DE VALETAS E 

PASSEIOS NO CONCELHO -------------------------------------------------------------------------- 

--------Tendo-se efetuado uma vistoria à totalidade da obra de Pavimentação de 

Arruamentos com Deficientes Condições de Circulação e Execução de Valetas e 

Passeios no Concelho, 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, aprovar o auto de vistoria geral e proceder à 

liberação de 45% da caução existente, nos termos das alíneas b) e c) do n.º 5 do 

artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos (CCP).------------------------------------------ 
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---------PROPOSTA 189/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - PAVIMENTAÇÕES DE VIAS EM CATRAIA DE 

ASSEQUINS, MACINHATA DO VOUGA, BECO, SEREM DE CIMA, CARVALHAL DA 

PORTELA E BRUNHIDO ------------------------------------------------------------------------------- 

---------Analisado o auto da vistoria efetuada à totalidade da obra de Pavimentações de 

Vias em Catraia de Assequins, Macinhata do Vouga, Beco, Serem de Cima, Carvalhal 

da Portela e Brunhido, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o auto de 

vistoria geral para efeitos de liberação da caução e proceder à liberação de 60% da 

caução existente, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 5 do artigo 295.º do Código 

dos Contratos Públicos. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- CONTA FINAL DE EMPREITADAS --------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente a Câmara tomou conhecimento das Contas Finais das seguintes 

empreitadas: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 184/22 - Repavimentação de Ruas em Jafafe, no valor de 156 

955,00 €; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 185/22 - Pavimentação e Repavimentação de Vias em Oronhe, 

Espinhel, Macinhata do Vouga, Lanheses e Soutelo, no valor de 162 916,45 €. -------- 

---------PROPOSTA 186/22 - Requalificação da Zona do Centro de Barrô, no valor de 

243 325,46 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 187/22 - Pavimentações em Serém, Lamas e Travassô, no valor 

de  175 238,71 €. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 188/22 - Repavimentação de Vias em Castanheira do Vouga, 

Aguada de Baixo, Barrô, Paradela, Casal D’ Álvaro e Gravanço, no valor de 221 

244,70 €.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 191/22 - APROVAÇÃO DO MAPA DE TRABALHOS 

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

CONSTRUÇÃO DA ECOPISTA DO VOUGA ----------------------------------------------------- 

---------Presente, a seguir, o mapa de trabalhos complementares n.º 1, elaborado nos 

termos da informação técnica n.º 17/2022 da Divisão de Execução de Obras 

Municipais, datada de 29 de abril de 2022, referente à empreitada mencionada em 

epígrafe, adjudicada à empresa Socitop Unipessoal, Lda., verificando-se a existência 

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

valor de 866,50€, Trabalhos complementares a preços de acordo (encargo do 

município 100%), no valor de 22.527,70€  Trabalhos a menos no valor de -770,50€ .- 

--------A todos estes valores será adicionado o IVA. --------------------------------------------- 

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

dos trabalhos complementares, dos preços unitários dos trabalhos complementares a 

9/22,1 2022-05-02



 

 9 

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

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

-------De igual modo foi  aprovada a prorrogação do prazo para a conclusão da obra, 

pelo período de 30 dias.--------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 192/22 - EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ECOPISTA DO 

VOUGA” – APROVAÇÃO DA MINUTA DO 1º CONTRATO ADICIONAL ----------------- 

---------Seguidamente, 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 de “Construção da Ecopista do Vouga”, que foi 

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

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

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

-PROPOSTA 177/22 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO ATAC - ÁGUEDA 

TRAIL AVENTURA CLUBE, PELA ORGANIZAÇÃO DO “ALFUSQUEIRO TRAIL 2022” 

– 24/07/2022 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o disposto 

no artigo 9º do Decreto-Lei n.º 273/2009 de 1 de outubro, atribuir um apoio financeiro 

ao ATAC - Águeda Trail Aventura Clube, até ao valor de 700,00€, para a organização 

do “Afusqueiro Trail 2022”, que terá lugar no próximo dia 24 de julho, nos precisos 

termos do respetivo Contrato-Programa, que foi presente e aprovado e se encontra 

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

--------Durante análise deste processo, o Sr. Vereador Luís Pinho apresentou uma 

recomendação para que, de futuro, estes processos sejam sempre instruídos com o 

pedido formulado pela entidade requerente do apoio. ------------------------------------------ 

---------PROPOSTA 178/22 - PEDIDO DE APOIO ASSOCIATIVISMO EXCECIONAL - 

RDA - PROVA INTERNACIONAL -------------------------------------------------------------------- 

---------Considerando o disposto no Artigo 51.º/F2 do Código Regulamentar do 

Município de Águeda – Associativismo Desportivo  e tendo em conta o referido nas 

alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor até 1.428,00€ ao 

Recreio Desportivo de Águeda, por forma a viabilizar a participação da atleta Andreia 

Santos na Prova de Grosseto, a 18.ª edição dos Campeonatos da Europa de 

Veteranos de Estrada (EMACNS), com provas de Marcha e de Corrida destinadas a 

atletas com 35 anos ou mais anos de idade (por grupos etários a cada cinco anos), 

nos precisos termos do respetivo Contrato-Programa, que foi presente e aprovado e 

se encontra arquivado na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião. -------- 
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---------PROPOSTA 179/22 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS PELA OCUPAÇÃO 

DO ESPAÇO PÚBLICO NO IVV - INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO ----------------- 

---------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o 

estipulado no n.º 1, do artigo 18º./I, do Código Regulamentar em vigor no Município de 

Águeda, isentar a Bela Vista – Centro de Educação Integrada, do pagamento de taxas 

pela ocupação do espaço público, no IVV – Instituto da Vinha e do Vinho, para a 

realização da “Feira de Saberes e Sabores”, a levar a efeito no dia 7 de corrente mês 

de maio, ocupando a área de 800m2.--------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 180/22 - LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A FESTA DAS 

ALMAS DE AREOSA ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------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 20 de abril último, através do 

qual, dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, isentou a Fábrica da Igreja da 

Paróquia de Aguada de Cima do pagamento das taxas relativas à licença especial de 

ruído, e da autorização prévia para o lançamento de foguetes, no âmbito da realização 

dos festejos em honra das Almas Santas da Areosa, que se realizou nos dias 23 de 

abril a 1 de maio, nas Almas Santas da Areosa, freguesia de Aguada de Cima. -------- 

----------PROPOSTA 181/22 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO PEDIDO DE 

ISENÇÃO DE TAXAS DA OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E DA LICENÇA  

ESPECIAL DE RUÍDO ---------------------------------------------------------------------------------- 

----------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 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, ratificar o despacho do Sr. Vereador Vasco Oliveira, datado de 20 de abril 

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

BARC - Associação Recreativa e Cultural da Borralha do pagamento das taxas 

relativas à licença especial de ruído e da ocupação do espaço público, com uma tenda 

ocupando a área de 200m2 no âmbito da realização do jantar de aniversário da 

Associação, a levar a efeito no dia 26 de abril, no Largo da Feira, Borralha -------------- 

----------PROPOSTA 194/22 - APOIO À ASSOCIAÇÃO A4 - APOIO PARA RAÇÃO -----

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

unanimidade, nos termos e ao abrigo do disposto nas alíneas g) e k) do n.º 2 do artigo 

23º e na alínea u), do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, apoiar a A4 – Associação dos Amigos dos Animais de Águeda, com o 

fornecimento de 6 paletes de ração para cão, com o valor aproximado de 3.533,40€ 

com IVA incluído. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO ------------------------------------ 
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---------PROPOSTA 182/22 - PEDIDO ALARGAMENTO DE HORÁRIO - PROJETO 

BAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Presente, a seguir, o processo relativo ao pedido de alargamento do horário  do 

estabelecimento Projeto Bar, sito nas Almas da Areosa, freguesia de Aguada de Cima,  

para funcionar até às 6.00h do dia seguinte, todos os dias da semana.-------------------- 

---------Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por maioria, uma vez que a Sr.ª 

Vereadora Ana Sanches votou pela aprovação da pretensão, manifestar a intenção de 

indeferir o requerido, tendo em conta o parecer emitido pela Junta de Freguesia de 

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

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

----------PROPOSTA 183/22 - LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO - FORNECIMENTO DE GÁS 

NATURAL A EDIFÍCIOS MUNICIPAIS e EDIFÍCIOS ESCOLARES - DEVOLUÇÃO DE 

GARANTIA BANCARIA (RA/DAF/BENS-142/17) - CONTRATO N.º 08/2018/CMA -------

---Considerado o descrito na proposta que foi presente e uma vez que todas as 

obrigações decorrentes do contrato de Fornecimento de Gás Natural a Edifícios 

Municipais e Edifícios Escolares foram integralmente cumpridas e os valores 

contratuais faturados pagos, a Câmara deliberou, por unanimidade, por considerar que 

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

Contratos Públicos, aprovar a liberação da caução prestada mediante Garantia 

Bancaria, pela GOLD ENERGY – Comercializadora de Energia, S.A., a favor do 

Município de Águeda, mediante garantia bancaria no valor de valor de € 16.641,18. -- 

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

---------PROPOSTA 190/22 - APRESENTADA PELO PS PARA ALTERAÇÃO DE 

CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO --------------------- 

---------Tecidas várias considerações sobre o assunto em análise, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, considerando as questões que foram colocadas, retirar a proposta 

em apreço e encaminha-la para os serviços de ação social no sentido de procederem 

à analise das questões apresentadas, apresentarem parecer sobre as mesmas e 

eventuais medidas a tomar para a sua  resolução. ---------------------------------------------- 

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

----------PROPOSTA 193/22 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - 

PROCESSO DE OBRAS PARTICULARES N.º 380/18 ---------------------------------------- 

----------De seguida 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 
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a área de 168m2 de prédio sito na rua dos Loureiros, n.º 90, em Paredes, Águeda, com 

a área total de 561m2, sendo a área da parcela sobrante de  393m2 ------------------------ 

--------O prédio é propriedade de Ana Raquel Santos Natal Rodrigues  -------------------- 

--------PROPOSTA 195/22 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - PROCESSO 

DE OBRAS N.º 423/21 ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

definidas no n.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 1017m2 de um prédio localizado entre a rua da Gândara do 

Pisco e a Rua Principal, na Catraia de Assequins, em Águeda, com a área total de  

3436 m2, sendo a área da parcela sobrante de 43m2. ------------------------------------------- 

--------O prédio em causa é propriedade de José Júlio Ferreira Duarte. -------------------- 

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

---------PROPOSTA 196/22 - PROJETO PEDAGÓGICO E DE ANIMAÇÃO “ÁGUEDA  

 FÉRIAS EM MOVIMENTO 2022” - FIXAÇÃO DE PREÇOS --------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea u) 

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

seguir indicados, semanais por pessoa, para o projeto “Águeda – Férias em 

movimento 2022” referindo-se que os valores em causa são iguais aos praticados em 

2019, por se considerar que os mesmos são acessíveis para as famílias aguedenses 

(o preço inclui atividades, refeições, seguro e transporte):------------------------------------- 

---------Participante sem escalão de abono de família – 25,00€; ------------------------------ 

---------Participante posicionado na Escalão 1 do abono de família – 5,00€; -------------- 

---------Participante posicionada na 2.º escalão do abona de família – 10,00€; ----------- 

---------As crianças e jovens carenciados e/ou sinalizados pela CPCJ; Integrados no 

contingente de refugiados, ficam isentos do pagamento de qualquer taxa;---------------- 

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

---------Neste período da reunião principiou por usar da palavra a Sr.ª Cláudia Afonso 

para manifestar a sua preocupação pelos casos de doenças mentais que estão a 

surgir e pelas dificuldades em as diagnosticar e tratar pelo que sugere que a Câmara 

promova, como está a fazer a Câmara de Aveiro e outras, workshops de formação 

sobre primeiros socorros psicológicos por forma a evitar a sobrecarga dos serviços de 

saúde, porque, acrescentou esta munícipe, conforme tem sido frequentemente 

veiculado, existem dificuldades de acesso dos utentes aos serviços de psiquiatria. ---- 
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--------A propósito deste assunto, o Sr. Presidente comentou que, não obstante o que 

tem sido difundido, os serviços de Psiquiatria Hospitalar queixam-se da não 

referenciação de doentes psiquiátricos pelo que, o que lhe parece, é que existe uma 

falta de organização dos serviços de saúde no encaminhamento deste doentes. ------- 

-------Acrescentou o Sr. Presidente que, na sua opinião, o que é preciso é o Poder 

Central determinar regras claras para acesso dos doentes mentais aos serviços 

psiquiátricos e as unidades de saúde familiar cumpri-las na integra, estando a câmara 

disponível e imbuída do maior interesse para apoiar os doentes no seu acesso a todos 

os cuidados de saúde. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesia do Préstimo e 

Macieira de Alcôba, que interveio a seguir, deu o parabéns à Sr. Vereadora Ana 

Sanches por ter integrado o Executivo, nesta reunião, em substituição do Sr. Vereador 

Altero Almeida .-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, o Sr. Presidente da União de Freguesias deu o parabéns ao Sr. 

Presidente da Câmara por estar a tratar de uma forma séria, sem politiquices, a 

questão de falta de médicos de família em Macinhata e em Valongo do Vouga,. ------- 

---------A terminar a sua intervenção, o Sr. Presidente da União de Freguesias do 

Préstimo e Macieira de Alcôba questionou a fase em que se encontra de criação da 

Unidade de Proteção Civil daquela União de Freguesias, por forma a integrar os 

elementos que pertenciam às estruturas existentes de combate a incêndios, ao nível 

da referida União de Freguesias. --------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente da Câmara referiu que politiquice não entra na sua forma de 

resolver os problemas da população e que nesta situação preocupante que vivemos, 

em que muitos dos munícipes de Águeda não têm acesso a cuidados de saúde, é 

preciso que as diligencias sejam feitas com todo o  empenho e retidão. ------------------- 

---------Acrescentou o Sr. Presidente que as adversidades, assim como a que estamos 

a viver, da situação de falta de acesso, de parte da população, a cuidados de saúde, 

se vencem quando se traçam objetivos concretos e se procuram alcançar, de forma 

séria e aguerrida . ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Quanto à criação da Unidade de Proteção Civil da União de Freguesias do 

Préstimo e Macieira de Alcôba, o Sr. Presidente informou que o processo está em 

resolução esperando-se, para breve, a sua conclusão. ---------------------------------------- 

--------A este propósito o Sr. Presidente informou que está em preparação a 

candidatura ao Projeto Aldeia Segura, Pessoas Seguras, que se pretende vá um 

pouco mais além que os objetivos estabelecidos, de proteção das pessoas que moram 

junto a zonas florestais, por forma a reforçar a sua segurança, através da 

implementação e gestão de zonas de proteção e locais de refúgio nos aglomerados, 
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bem como da sensibilização das populações para a prevenção de comportamentos de 

risco e para a adoção de medidas de auto-proteção  face a incêndios rurais. ----------- 

--------Eram dezasseis 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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