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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 10/22 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2022 

 

---------Aos dezanove 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 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------FALTAS - ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Sr. Vereador   

EDSON CARLOS VIEGAS SANTOS, que se encontra em Estocolmo (Suécia), em 

representação do município, a participar no evento internacional promovido pelo 

projeto CISMOB, organizado em conjunto com o parceiro da Suécia (eGOVlab). ------ 

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

--------Principiando este ponto da Ordem do Dia, o Sr. Presidente referiu a importância  

da IFAT – Internationale Fachmesse für Abwassertechnik, feira que se realizará em 

Munique, na Alemanha, nos dias 30 de maio a 03 de junho do corrente ano, dados os 

variados produtos que lá vão ser apresentados ao publico mundial, a nível de gestão 

da água, dos esgotos, dos resíduos e das matérias-primas, o que a torna da maior 

importância no setor da tecnologia ambiental, com um grande sortido de soluções e 

inovações e, por isso, da maior utilidade para todos os autarcas. --------------------------- 

--------Nesse sentido, acrescentou o Sr. Presidente, a Câmara convidou os Presidentes 

de Junta/Uniões de Freguesia a visitar esta feira, com viagem e alojamento a 

expensas da autarquia, tendo aceite estar presentes os presidentes das Juntas de 

Freguesia de Macinhata do Vouga e Valongo do Vouga e os Presidente das Uniões de 

Freguesia de Águeda e Borralha, de Trofa Segadães e Lamas do Vouga, do Préstimo 

e Macieira de Alcôba e de Travassô e Óis da Ribeira sendo a Câmara representada 

pelo seu Presidente, pelo Presidente da Assembleia Municipal, e pelo Vereador Vasco 

Oliveira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--------De seguida, interveio a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano que principiou por 

parabenizar a Escola Secundária Adolfo Portela que participou e conquistou um 

prémio na nona edição da final nacional do concurso CanSat na qual se fez 

representar pela equipa Osíris, constituída pelos alunos Brenda Matos, Ivan Morais, 

Gonçalo Lin e Rodrigo Sobral, orientados pelo professor João Cera, tendo 

desenvolvido um microssatélite que cumpriu todas as missões para o qual foi 

projetado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Esta Sr.ª Vereadora parabenizou, também, o aguedense Sérgio Almeida por, 

com o projeto ‘Pateira Glamping & Eco-resort’, ter sido o segundo classificado do  

Prémio José Manuel Alves, organizado pelo Turismo Centro de Portugal, que tem 

como missão distinguir e apoiar projetos inovadores no setor do Turismo, com 

implementação na região Centro de Portugal. ---------------------------------------------------- 

--------Continuando a sua intervenção, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano falou do 

Praça da Republica/Largo João Elísio Sucena, para dizer que os jardins, como vem 

sendo habitual, estão lindos, mas que há outras coisas que devem ser melhoradas, 

como é o caso de painéis danificados, pines delimitadores de estacionamento que 

estão tombados, mobiliário urbano a precisar ser limpo, tudo situações que, na sua 

opinião, devem ser corrigidas atempadamente, tanto mais que se espera grande 

numero de turistas a visitar Águeda por ocasião do AgitÁgueda. ---------------------------- 

-------Referiu, ainda, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, que reparou na falta de 

iluminação no exterior da Biblioteca Municipal Manuel Alegre, na entrada que dá para 

a Avenida 25 de Abril, que deixa aquele local bastante escuro durante a noite. --------- 

-------A terminar a sua intervenção, esta Sr.ª Vereadora questionou o não 

agendamento da proposta que foi apresentada na última reunião, por si e pelo Sr. 

Vereador Luís Pinho, 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. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente, sobre as questões colocadas pela Sr.ª Vereadora Daniela 

Herculano, disse que, efetivamente, aquela zona da Praça da Republica/Largo João 

Elísio Sucena está a necessitar de alguma manutenção, além de que o edifício do 

Posto de Turismo, dadas as caraterísticas do seu revestimento exterior, está a 

precisar de uma grande intervenção. ---------------------------------------------------------------- 

-------Acrescentou o Sr. Presidente que se pretende fazer, até ao próximo verão, o 

melhoramento do espaço referido, com uma intervenção a nível de mobiliário urbano e 

substituição do tipo de dissuasores de circulação, por um outro modelo, mais 
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operacional e resistente, e que se continuará a intervir para que a cidade seja, cada 

vez mais, usufruída pelos cidadãos. ----------------------------------------------------------------- 

-------Sobre os jardins municipais, o Sr. Presidente informou que se está a proceder à 

reposição de plantas em todas as áreas ajardinadas, todas cultivadas nos serviços de 

jardinagem do município, sendo muitas delas cedidas para plantar nas Juntas/Uniões 

de Freguesia, a quem compete, depois, fazer a sua manutenção. -------------------------- 

--------Disse, ainda, o Sr. Presidente, sobre os pinis dissuasores, sitos na Praça da 

Republica/Largo João Elísio Sucena, que este modelo não tem vindo a resultar, dada 

a sua fragilidade, estando agora em ensaio um outro modelo, junto ao Centro de 

Saúde, mais resistentes e mais operacionais. ---------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Luís Pinho, que interveio a seguir, quis saber se a Comissão 

deliberada constituir pela Assembleia Municipal, para tratar de assuntos de Saúde, já 

foi criada, se já iniciou funções e qual a calendarização das reuniões da mesma. ------ 

--------Acrescentou este Sr. Vereador que soube, pelos Meios de Comunicação Social, 

que a Ministra da Saúde recebeu uma comitiva de Águeda pelo que gostaria de saber  

quem constituía essa comitiva. ------------------------------------------------------------------------ 

--------A seguir, o Sr. Vereador Luís Pinho disse que, efetivamente, os jardins de 

Águeda estão muito bonitos, como, aliás, tem sido habitual na cidade, mas gostaria de 

ver isso, também, nos jardins de todo o concelho. ----------------------------------------------- 

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

impacto económico generalizado, provocado pelo aumento da inflação terá, também, 

certamente, impacto nos valores dos contratos, pelo que, em sua opinião, levará a 

uma revisão do Plano de Atividades, porque entende que não se conseguirá realizar 

todas as obras previstas, pelo que gostaria de saber se já se pensou, por causa do 

aumento dos preços, em adiar algumas das obras para outros anos e quais. ----------- 

--------Disse, também, o Sr. Vereador Luís Pinho que, depois de ultrapassadas as 

condicionantes impostas pelo COVID 19, estão a regressar as festas e romarias, pelo 

que faz votos para que tudo corra pelo melhor e espera que os programas da Festa do 

Leitão, do AgitÁgueda, e da Festa das Lambarices corram com toda a normalidade e a 

contento das respetivas organizações. ------------------------------------------------------------- 

--------A terminar a sua intervenção, o Sr. Vereador Luís Pinho referiu-se às obras na 

Ribeira do Ameal, ao passadiço que foi feito, para questionar se, também essa obra, 

não será danificada pelas cheias. A propósito, este Sr. Vereador voltou a solicitar o 

processo da construção de um Driving Range em Águeda.  ---------------------------------- 

--------Retomando o uso da palavra, o Sr. Presidente informou que a Comitiva que se 

deslocou a Lisboa para uma reunião com a Ministra da Saúde era constituída pelo 

Presidente da Assembleia Municipal, pelo Presidente da Câmara, por um elemento de 
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cada Grupo Parlamentar com assento na Assembleia Municipal e pelo membro da 

Assembleia Municipal eleito para tratar de assuntos relacionados com saúde. ---------- 

--------A seguir, o Sr. Presidente criticou a forma como a ACES do Baixo Vouga está a 

tratar do caso de doentes sem Médico de Família, relatando um caso que se passou 

na freguesia de Valongo do Vouga, afirmando que lhe parece que se pretende 

esvaziar as Unidades de Saúde Familiar e concentrar todos os atendimentos na sede 

do concelho, não se olhando às dificuldades que isso possa acarretar, tanto para 

quem presta os serviços como para quem recorre a eles. ------------------------------------- 

---------Continuando a usar da palavra, o Sr. Presidente lembrou que o nosso concelho 

tem uma grande área, com povoações muito distantes uma das outras, com uma zona 

serrana onde não existem transportes públicos e que uma deslocação à sede do 

concelho é um grande transtorno, pelo que continua a defender a existência das 

Unidades de Saúde Familiar como um bom serviço de proximidade. ---------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Presidente que o concelho de Águeda tem pouco mais de 

80% da sua população servida por médico de família e que, recentemente, a 

população do concelho tem vindo a aumentar, com a instalação de várias famílias de 

imigrantes, nomeadamente brasileiros, o que agrava essa situação do acesso a 

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

--------Informou, ainda, o Sr. Presidente, que da reunião com a Ministra da Saúde ficou 

a garantia de que, após a aprovação do Orçamento Geral de Estado, as cinco vagas 

de médico de família existentes no Concelho de Águeda, seriam colocadas a 

concurso, pelo que se aguarda o desenrolar desse processo. ------------------------------- 

--------Quanto à construção do Driving Range naquele local, o Sr. Presidente disse 

que, na altura da sua aprovação, também fazia parte do Executivo e também votou a 

sua construção, que a sua localização não foi uma escolha leviana, que foi ponderada, 

mas que a situação se revelou não ser a mais ajustada, e foi por isso que a Câmara 

deliberou proceder à resolução do contrato respetivo. ------------------------------------------ 

--------O Sr. Vereador Luís Pinho replicou que apenas solicitou o processo da obra. --- 

--------Voltando a fazer uso da palavra, o Sr. Presidente informou que a questão da 

inflação que se está a fazer sentir é preocupante para toda a gente, que a Câmara  

tem vindo a proceder à abertura de concursos para a execução de obras e que muitos 

deles têm ficado desertos, o que tem obrigado à abertura de novos procedimentos, 

com um preço base bastante superior, para que os empreiteiros manifestem algum 

interesse em concorrer aos mesmos, porque as obras que são necessárias continuam 

a se-lo; as necessidades mantêm-se independentemente do seu custo. ------------------ 

--------Sobre o mesmo assunto o Sr. Presidente referiu o mecanismo de Revisão de 

Preços, manifestando o seu receio de grande aumento dos coeficientes de atualização 
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no custo das empreitadas em curso, na sequência do aumento dos custos com 

matérias-primas, materiais, mão de obra e equipamentos de apoio que se tem  vindo a 

verificar, o que poderá aumentar, consideravelmente, o valor das mesmas. ------------- 

--------Quanto às Festas e Romarias, o Sr. Presidente informou que elas vão continuar 

a acontecer, a Festa do Leitão, que a ACOAG vai realizar de 1 a 5 de junho próximo, o 

AgitÁgueda de 2 a 24 de julho, e os festejos do Natal, ambos organizados pela 

Câmara, e a Festa das Lambarices organizada pela Associação de Vale Domingos. - 

--------Voltando a intervir neste período da reunião, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano 

questionou o motivo pelo qual o Sr. António Martins não participou na Comitiva que se 

reuniu com a Ministra da Saúde, uma vez que é o Presidente da União de Freguesias 

de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, onde se verifica uma das 

situação criticas de falta de médico de família, pelo que considera que a sua presença 

poderia ser proveitosa.----------------------------------------------------------------------------------- 

--------Também o Sr. Vereador Luís Pinho voltou a referir-se ao problema da saúde no 

concelho para questionar se a Comissão que a Assembleia Municipal deliberado criar 

já foi constituída e se já se encontra em funções. ------------------------------------------------ 

--------O Sr. Presidente, em resposta aos Srs. Vereadores, informou que, além dos 

Presidentes da Assembleia Municipal e da Câmara, a comitiva que se reuniu com a 

Ministra da Saúde foi constituída pelos elementos indicados por cada um dos Grupos 

Parlamentares com assento na Assembleia Municipal e pelo Deputado nomeado para 

tratar de assuntos de saúde. --------------------------------------------------------------------------- 

--------Aclarou, ainda o Sr. Presidente, que quando teve a confirmação da reunião com 

a Ministra da Saúde, entrou em contacto com o Presidente da Assembleia Municipal 

que, por sua vez, contactou os grupos Parlamentares para indicaram quem 

pretendiam que os representasse. ------------------------------------------------------------------- 

--------Pelas 15:41H, o Sr. Vereador Antero Almeida iniciou a sua intervenção, 

principiando por dizer que achou piada ao facto do Sr. Presidente, na entrevista que 

deu ao semanário Soberania do Povo, se ter referido aos Vereadores como sendo “os 

nossos” e os “outros”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------A seguir, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que espera que a ida da Comitiva 

Municipal à feira de materiais de construção, que se vai realizar em  Munique, traga 

alguns benefícios para o concelho, que se aproveite esse evento para tomar contacto 

com novas soluções, novas tecnologias, que permitam aligeirar o custo das obras 

municipais, que a inflação está a tornar muito pesado. ----------------------------------------- 

--------Alertou, ainda, este Sr. Vereador, para a situação das Juntas/Uniões de 

Freguesias, que também sentem essas dificuldades de aumento dos preços de 
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materiais de construção, dos combustíveis, da mão de obra e outros, para quem 

recomenda um aumento do valor das verbas a transferir pela Câmara. ------------------- 

--------Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que, na 

generalidade, concorda com a posição do Sr. Presidente no que diz respeito à questão 

da saúde, que a sua atuação não tem sido má, embora pudesse reivindicar mais 

porque a Câmara de Águeda tem investido muito na área da saúde, que é 

competência do Poder Central. ----------------------------------------------------------------------- 

---------Em sua opinião, acrescentou o mesmo Sr. Vereador, esta reunião com a 

Ministra da Saúde já deveria ter ocorrido há dois anos, entende que é preciso reunir 

mais vezes com aquele membro do governo, porque não se pode abandonar esta 

questão que é da maior importância para a população. ---------------------------------------- 

--------Prosseguindo, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que espera que a obras  

levadas a efeito junto à Ribeira do Ameal não sejam afetadas pelas cheias e que, na 

sua opinião, sendo ali uma das entradas principais de Águeda, o local deveria ser 

melhorado. Entende que está muito desorganizado, que é preciso fazer passeios e 

condicionar os estacionamentos, que estão caóticos. ------------------------------------------ 

--------Quanto aos jardins da cidade, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que eles 

estão ótimos, que todos sabem que é onde há mais turistas, mas entende que também 

se deveria investir nos jardins e áreas ajardinadas das freguesias/uniões de freguesia. 

-------Seguidamente, este Sr. Vereador disse que teve conhecimento de que a Câmara 

vai levar a efeito, para entrar em funcionamento no próximo verão, uma piscina fluvial, 

pelo que questiona se tal é verdade e sendo, em que local e com que condições. ----- 

---------O Sr. Vereador Antero Almeida, a seguir, colocou algumas questões, 

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

---------Se a rua Dionísio Pinheiro, recentemente pavimentada, fazia parte da 

empreitada de Requalificação Urbana de Vias na Cidade; ------------------------------------ 

--------Qual a cércea do prédio em construção na rua Joaquim Valente de Almeida, 

junto à Escola de Condução Auto-Fama, expressando a sua opinião de que o mesmo 

deveria harmonizar-se com as moradias existentes nas redondezas ; --------------------- 

--------A rua professor Egas Moniz está em muito mau estado, a precisar ser 

repavimentada. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A seguir o Sr. Presidente prestou os esclarecimentos às questões que foram 

colocadas, nomeadamente: ---------------------------------------------------------------------------- 

--------No Orçamento Geral de Estado para o ano 2022 está previsto um aumento de 

verba para todas as Juntas/Uniões de Freguesia e um corte nas verbas destinadas às 

Câmaras Municipais, na ordem de 10%, que na Câmara de Águeda representa uma 

diminuição no valor do F.E.F. Corrente, de cerca de 500.000,00€. ------------------------- 
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--------A construção em Águeda está a aumentar, com o cumprimento integral do PDM. 

A Câmara estimula o crescimento do concelho e está convicta que em Águeda se 

constrói com qualidade;---------------------------------------------------------------------------------- 

-------Alguns empreendimentos existentes no concelho que estão por conclui, devido à 

falência das firmas promotoras, estão a ser negociadas soluções, com as entidades 

bancárias que detêm ónus sobre os mesmos, com a colaboração da Câmara, de modo 

a encontrar-se forma de colocar esses imóveis no mercado, para serem concluídos e 

as habitações ocupadas. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------As Juntas/Uniões de Freguesia, são as responsáveis pela manutenção dos  

jardins e espaços verdes na sua área territorial, nos termos dos Acordos de Delegação 

de Competências oportunamente celebrados com aquelas autarquias, não obstante a 

Câmara lhes ter disponibilizado as plantas, assim como tem feito com as IPSS’s que o 

solicitam. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A Piscina Fluvial será uma reabilitação da que já existiu. A Câmara está em fase 

de contratualizar esse equipamento, e irá funcionar no verão, com os recursos que 

habitualmente se afetam à piscina exterior do complexo das Piscinas Municipais, que 

este ano se manterá encerrada. ---------------------------------------------------------------------- 

--------Retomando o uso da palavra o Sr. Vereador Luís Pinho referiu que tem vindo a 

reparar que, em muitas Freguesias/Uniões de Freguesia, as bermas e as valetas 

encontram-se por limpar pelo que sugere que a Câmara adquira equipamento que se 

destine a esse efeito e que o empreste a essas autarquias, por solicitação das 

mesmas e calendarização conforme a disponibilidade, por forma a manter esses 

espaços com boa apresentação. --------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Vasco Oliveira, que interveio a seguir, disse que não entende a 

posição da Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, quando defende que o Presidente da 

União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão deveria 

fazer parte da Comitiva que participou na reunião com a Ministra da Saúde, porque foi 

criticado, por elementos do PS, quando participou, enquanto presidente daquela União 

de Freguesias, numa reunião do ACES, para tratar do mesmo assunto da falta de 

médico de família na Unidade de Saúde local. ---------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Antero Almeida também se referiu a este assunto para dizer que 

achou bem, na altura, que o Presidente da União de Freguesias de Belazaima do 

Chão, Castanheira do Vouga e Agadão tivesse participado na reunião onde se 

defendia a colocação de médico na Unidade de Saúde de Belazaima do Chão, como 

acharia bem que o atual presidente dessa União de Freguesia tivesse participado, 

também, da Comitiva que reuniu com a Ministra da Saúde. ---------------------------------- 
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---------De seguida, interveio a Sr.ª Vereadora Marlene Gaio, que principiou por dizer 

que se associa à felicitação da Sr.ª Vereadora Daniela Herculano à Escola Secundária 

Adolfo Portela por ter conquistado um prémio na nona edição da final nacional do 

concurso CanSat e ao aguedense Sérgio Almeida, por ter sido o segundo classificado 

do Prémio José Manuel Alves, organizado pelo Turismo Centro de Portugal. ----------- 

--------Disse, também, esta Sr.ª Vereadora que vai trazer, em próxima reunião, relatório 

sobre iniciativas que a Câmara tem levado a cabo no âmbito da saúde mental, 

adiantando que, tendo por base esse trabalho, se verifica, no concelho, um aumento 

exponencial de doentes dessa natureza. ----------------------------------------------------------- 

--------A terminar este ponto da Ordem do Dia, o Sr. Presidente apresentou um projeto 

de ordenamento do estacionamento na zona ribeirinha da cidade. ------------------------- 

---------ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO ----------------------------------------------------------------- 

---------A seguir, tendo em vista o disposto no n.º 2 do artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, foi colocada à aprovação dos presentes na reunião a que 

a mesma diz respeito, a ata da última reunião, tendo-se verificado que a mesma foi 

aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

-------JUNTAS DE FREGUESIA ---------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 197/22 – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS POR VISTORIA 

AOS PARQUES INFANTIS/FITNESS --------------------------------------------------------------- 

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

acordo com o disposto no n.º 1 da alínea c), do artigo 18/I do Código Regulamentar do 

Município de Águeda, isentar a União de Freguesias de Belazaima do Chão, 

Castanheira do Vouga e Agadão, do pagamento das taxas relativas às vistorias 

técnicas efetuadas aos parques infantis da Igreja – Castanheira do Vouga, do Moinho 

do Vento – Belazaima do Chão e da Lomba – Agadão, no montante de 450,00€.------- 

--------PROPOSTA 198/22 - ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO À UNIÃO 

DAS FREGUESIAS DE RECARDÃES E ESPINHEL NO ÂMBITO DO EVENTO 

“FREGUESIA EM FESTA 2022” ---------------------------------------------------------------------- 

---------Face ao exposto, e considerando o interesse e impacto que o evento 

“Freguesia em Festa 2022” tem para a Freguesia e, simultaneamente, para o 

Concelho, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à União das Freguesias de 

Recardães e Espinhel um apoio financeiro, no valor de 3.600,00€ destinado a 

comparticipar esta iniciativa.---------------------------------------------------------------------------- 
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-------De igual modo 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 aprovação da da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 199/22 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO PEDIDO DE 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS DA LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO - 

PROJETO JOVEM --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------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, de acordo 

com a proposta que foi presente, ratificar o despacho  do Sr. Vereador Vasco Oliveira, 

datado de 04 de maio corrente, através do qual, dadas as circunstâncias excecionais e 

urgentes, isentou o Projecto Jovem – Associação Cultural e Recreativa de 

Fermentelos, do pagamento das taxas da licença especial de ruído, no âmbito da 

realização de evento com a participação da Fanfarra Káustica, que foi levado a efeito 

no dia 6 do corrente mês de maio, num espaço da Associação, em Fermentelos. ------ 

--------PROPOSTA 200/22 – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS DA 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO -  ÁGUEDA ACTION CLUB – ACTIB ------------------- 

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

disposto na alínea a), no n.º 1, do artigo 18º/I do Código Regulamentar, isentar a 

associação Águeda Action Club - Actib, do pagamento de taxas da licença especial de 

ruído, no âmbito do Campeonato Nacional de Enduro, a levar a efeito nos próximos 

dias 21 e 22 de maio/2022. ---------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 201/22 – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO PEDIDO DE 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS DA LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO - 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA DO RAIVO ----------------- 

--------A seguir, considerando 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, de acordo com a 

proposta que foi presente, ratificar o despacho do Sr. Vereador Vasco Oliveira, datado 

do passado dia 10, através do qual, dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, 

isentou a Associação Cultural, Recreativa, Desportiva do Raivo, do pagamento de 

taxas da licença especial de ruído, para o evento com DJ, que se realizou no dia 14 de 

maio corrente, na sede da Associação, no Raivo. ------------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 205/22 - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS À UNIÃO 

DESPORTIVA MOURISQUENSE PARA AQUISIÇÃO DE UM DESFIBRILHADOR E 

RESPETIVA FORMAÇÃO DE OPERACIONAIS DAE (CURSO SBV-DAE) -------------- 

--------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos 

do disposto do artigo 51.º/F2 do Código Regulamentar, atribuir um apoio financeiro no 
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valor de 930,00€ à União Desportiva Mourisquense, des tinado a comparticipar a 

aquisição de um desfibrilhador e respetiva formação de operacionais DAE (Curso 

SBV-DAE), para o Estádio Manuel Castro Azevedo, em Mourisca do Vouga, nos 

termos do Contrato-Programa que foi presente e aprovado e se encontra arquivado na 

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

---------PROPOSTA 207/22 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO 

DE CICLISMO DA BEIRA LITORAL PELA REALIZAÇÃO DA "22ª EDIÇÃO DO 

TROFÉU ALVES BARBOSA - 1ª E 2ª ETAPA DO GP", NOS DIAS 3 E 4 DE 

SETEMBRO ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, com base no disposto 

nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e no 

artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2009 de 1 de outubro, atribuir um apoio financeiro,  

até ao valor de 3.000,00€, à Associação de Ciclismo da Beira Litoral pela realização 

da “22.ª edição do Troféu Alves Barbosa – 1.ª e 2.ª Etapa do GP”, que terá lugar nos 

dias 3 e 4 de setembro do corrente ano.------------------------------------------------------------ 

---------Esta apoio será pago nos precisos termos do Contrato-Programa que foi 

presente e aprovado e se encontra arquivado na Aplicação Informática junto à Agenda 

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

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

--------PROPOSTA 202/22 - APROVAÇÃO DO MAPA DE TRABALHOS 

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

REQUALIFICAÇÃO DA ZONA CENTRAL DA MOURISCA DO VOUGA ------------------ 

--------Presente, a seguir, a proposta onde se indica que na empreitada de 

Requalificação da Zona Central da Mourisca do Vouga, de acordo com a informação 

técnica n.º 16/2022 da Divisão de Execução de Obras Municipais, se constata que  

foram levados a efeitos Trabalhos complementares a preços de contrato (encargo do 

município 100%) no valor de 8.957,04€, Trabalhos complementares a preços de 

acordo (encargo do município 100%), no valor de 9.585,63€, Trabalhos 

complementares a preços de contrato (encargo do município 50%) no valor de 

300,00€ sendo que ficará a encargo do município o montante de 150,00€ e Trabalhos 

a menos no valor de -6.678,89€. --------------------------------------------------------------------- 

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

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

Vereador Antero Almeida, aprovar a execução dos trabalhos complementares, dos 

preços unitários dos trabalhos complementares a preços de acordo, bem como dos 

trabalhos complementares a preços de contrato e dos trabalhos a menos. --------------- 
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-------De igual modo foi aprovada a prorrogação do prazo para a conclusão da obra, 

pelo período de 35 dias;--------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 206/22 - APROVAÇÃO DE MINUTA DO 1º CONTRATO 

ADICIONAL DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA ZONA CENTRAL DA 

MOURISCA DO VOUGA ------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereador Antero Almeida, 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 

“Requalificação da Zona Central da Mourisca do Vouga”, a qual foi presente e se 

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

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

---------PROPOSTA 203/22 -  ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

- ESTABELECIMENTO 'O MOCHO' ----------------------------------------------------------------- 

---------Presente, a seguir o processo referente à pretensão de alargamento do horário 

de funcionamento do estabelecimento “O Mocho”, sito em Paradela, União das 

Freguesias de Recardães e Espinhel, para funcionar até às 6.00h do dia seguinte, 

todos os dias da semana. –----------------------------------------------------------------------------- 

-------Analisado o assunto, nomeadamente os pareceres emitidos pela União de 

Freguesias de Recardães e Espinhel e do Destacamento Territorial de Águeda da 

GNR, a Câmara deliberou manifestar a intenção de indeferir o requerido. --------------- 

--------Esta deliberação foi tomada por maioria, com os votos favoráveis do Sr. 

Presidente e dos Srs. Vereadores Marlene Gaio e Vasco Oliveira e os votos contra dos 

Srs. Vereadores Daniela Herculano, Luís Almeida e Antero Almeida, tendo o Sr. 

Presidente feito uso do seu Voto de Qualidade, nos termos do disposto no n.º 2 do 

artigo 54.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------- 

--------O Sr. Presidente e os Srs. Vereadores Marlene Gaio e Vasco Oliveira 

justificaram o seu sentido de voto considerando o parecer emitido pela respetiva União 

de Freguesias, por não haver qualquer queixa relativamente ao funcionamento deste 

estabelecimento e porque há sempre a possibilidade, se se verificar que a situação se 

deteriora, se houver queixas de barulhos ou desacatos, da Câmara poder alterar o 

horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

que votavam contra o alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento 

em causa por considerarem o parecer negativo emitido pelo Destacamento Territorial 

de Águeda da Guarda Nacional Republicana. ---------------------------------------------------- 

--------REGULAMENTOS ------------------------------------------------------------------------------- 
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--------PROPOSTA 204/22 - REGULAMENTO PARA A CAMPANHA DE APOIO AO 

COMÉRCIO LOCAL “COMPRE EM ÁGUEDA ---------------------------------------------------- 

---------Na continuação dos trabalhos a Câmara deliberou, por unanimidade, nos 

termos do disposto na alínea ff) 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 n.º 1 do artigo 100.º do Código do 

Procedimento Administrativo, dar início a procedimento conducente à aprovação do 

Regulamento para a Campanha “Compre em Águeda”, nos precisos termos que são 

referidos na proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação 

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

--------Sobre este assunto, o Sr. Vereador Luís Pinho disse que, na sua opinião, esta 

Campanha deveria ser mais divulgada, proporcionando maior adesão de comerciante 

fora da cidade, e que entende que se deveriam instalar mais recipiente para colocação 

de cupões, nomeadamente nas Juntas/Uniões de Freguesia.-------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 208/22 - RATIFICAÇÃO DA ASSINATURA DE CONTRATO DE 

PARCERIA NO ÂMBITO DO PROJETO FINANCIADO - ACCESS_UP PROJECT - 

“ACTIVE CROSS-SECTORAL COOPERATION FOR EDUCATIONAL AND SOCIAL 

SUCCESS_UP” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este assunto, para 

apreciação em próxima reunião, porque, por lapso, junto ao processo não se 

encontravam os respetivos anexos. ----------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 210/22 - PROTOCOLO COM A PSIENTIFICA - ASSOCIAÇÃO 

PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA A CRIAÇÃO DA 

“INCUBA JÁ - INCUBADORA JUVENIL DE ÁGUEDA” ---------------------------------------- 

--------Seguidamente, nos precisos termos da proposta que foi presente, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, no seguimento da aprovação da candidatura pelo POISE 

– Parcerias para o Impacto e ao abrigo das alíneas d) e m) do número 2 do artigo 23.º 

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

supracitada, aprovar a celebração do protocolo para a criação da Incuba Já - 

Incubadora Juvenil de Águeda, conforme minuta que foi presente e aprovada e se 

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

---------PESSOAL ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 211/22 - RECRUTAMENTO DE UM TÉCNICO SUPERIOR – 

CONTABILIDADE, COM RECURSO À RESERVA DE RECRUTAMENTO INTERNA - 

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

termos da proposta que foi presente e de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 4.º 

do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de Setembro, na sua atual redação, aprovar o 
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recrutamento de mais um Técnico Superior – Contabilidade, previsto e não ocupado 

no Mapa de Pessoal para 2022, com recurso à reserva de recrutamento interna. ------ 

---------Eram dezassete horas e trinta 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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