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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 12/22 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 

 

---------Aos vinte e três dias do mês de Junho de dois mil e vinte e dois, realizou-se 

uma reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de JORGE HENRIQUE 

FERNANDES DE ALMEIDA, e com a presença dos Srs. Vereadores EDSON CARLOS 

VIEGAS SANTOS, MARLENE DOMINGUES GAIO, VASCO MIGUEL RODRIGUES 

OLIVEIRA, DANIELA ALEXANDRA PEREIRA HERCULANO, LUÍS HERCULANO 

HENRIQUES PINHO e ANTERO RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA. ------------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, MARIA DE LURDES DUARTE DA 

FONSECA.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Eram catorze horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou aberta a 

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

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

-------Dando inicio a este período de Antes da Ordem do Dia, usou da palavra o Sr. 

Vereador Luís Pinho que principiou por solicitar que, mesmo nos casos em que falte 

às reuniões e seja substituído por outro elemento da lista, lhe seja enviada, também, a 

Agenda e a documentação para análise . ---------------------------------------------------------- 

-------A seguir, este Sr. Vereador lembrou as obras levadas a efeito na Praça 1.º de 

Maio para referir a necessidade de atualizar as fotografias daquele espaço, que 

constam do Google, que não correspondem ao existente. ------------------------------------ 

------- Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Luís Pinho, referiu-se à descida 

de Águeda no Portugal City Brand Ranking e chamou à atenção do Executivo para a 

necessidade de se investir mais, construir estratégias e fatores diferenciadores que 

permitam um outro tipo de desempenho por forma a melhorar a classificação futura. - 

--------Disse, também, este Sr. Vereador que a Festa do Leitão deste ano foi um 

sucesso, que se diferenciou das dos outros anos e que, na sua opinião, a alteração de 

local da sua realização também contribuiu para esse resultado. ---------------------------- 

--------Acrescentou o mesmo Sr. Vereador que, também, a Feira do Mundo Rural, que 

se realizou em Travassô, foi um acontecimento diferenciador, um evento de sucesso, 

entendendo que este tipo de acontecimentos devem manter-se no concelho. ---------- 

---------De seguida, o Sr. Vereador Luís Pinho disse que, já na última reunião, tinha 

chamado a atenção para o tipo de informação contabilística que é comunicada aos 

Membros do Executivo, sobre a situação financeira da município, que entende ser 

desadequada e incompleta porque não espelha o que a Câmara deve ao tem a 

receber a curto e a longo prazo. ---------------------------------------------------------------------- 
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--------Prosseguindo no uso da palavra, o Sr. Vereador Luís Pinho disse saber que foi, 

esta manhã, apresentada a publico, a programação do AgitÁgueda, informando que 

lamenta que não tenha sido convidado todo o Executivo para esta iniciativa, mas que 

deseja o maior sucesso para o evento. Defende que às Associações do concelho 

deveria ser cedido mais espaço físico e tempo o que potenciaria o fim que as leva a 

participar e era dar sequência aos objetivos que estiveram na génese do Agitágueda. 

Poderiam atrair mais cidadãos e prestar melhor serviço representando ainda melhor 

as suas instituições, freguesias e de aumentarem as receitas.------------------------------- 

---------Referiu, ainda, o Sr. Vereador Luís Pinho que ouviu dizer que ia ser instalada 

uma piscina junto ao cais no rio Águeda, e que, embora não seja conhecedor do 

que se projeta fazer, entende que uma piscina fluvial é sempre importante. ------------- 

--------Continuando a sua intervenção, este Sr. Vereador disse que é preciso criar 

condições para receber as muitas pessoas que visitam Águeda nos meses de verão, 

opinando que um Parque de Campismo poderia ser importante, porque há quem 

prefira este tipo de alojamento não obstante a estrutura que existe em Aguada de 

Baixo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Prosseguindo este período de Antes da Ordem do Dia, o Sr. Vereador Luís Pinho 

referiu que entende que, relativamente à liberação de cauções, quando é promovida a 

liberação na proporção do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos 

que compõem a obra, designadamente estruturais, construtivos não estruturais ou 

instalações técnicas e equipamentos, não se está a cumprir o disposto no n.º 7 do 

artigo 295.º do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, corroborado por parecer 

emitido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro,  pelo 

que sugere que estas situações sejam devidamente analisadas, com vista ao integral 

cumprimentos da legislação aplicável.--------------------------------------------------------------- 

-------De seguida, o Sr. Vereador Luís Pinho referiu-se ao processo de aquisição de 

serviços para a elaboração do projeto de execução do eixo rodoviário Aveiro/Águeda e 

às reclamações apresentadas pelos outros concorrentes relativamente à proposta 

classificada em primeiro lugar, para dizer que, não obstante a adjudicação ter sido 

feita à proposta de mais baixo custo e esta ser bastante inferior ao Preço Base do 

procedimento, na sua opinião, não é um valor anormalmente baixo e, por isso, cumpre 

a Lei. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Acrescentou este Sr. Vereador que, para além do preço apresentado, foi 

também tido em conta a proposta do Júri do Concurso, que foi oportunamente 

nomeado e é constituído apenas por técnicos, sem qualquer intervenção política, e as 

boas referencias da firma adjudicatária, transmitidas pelo Sr. Presidente. ---------------- 

12/22,1 2022-06-20



 

 3 

-------Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Vereador Luís Pinho, o Sr. 

Presidente informou que a Câmara cumpre sempre a legislação em vigor e que, 

também, no que diz respeito a liberações parciais de cauções, a Lei é 

escrupulosamente cumprida. -------------------------------------------------------------------------- 

-------Quanto à adjudicação do projeto de execução do eixo rodoviário Aveiro/Águeda, 

o Sr. Presidente informou que o critério da proposta economicamente mais vantajosa é  

determinado segundo a modalidade multifator em que, embora o preço seja 

importante, o mérito técnico da mesma tem, também, um grande peso na decisão. --- 

-------A seguir, o Sr. Presidente informou que o acontecimento que marcou o ano 2021 

foram as festividades de Natal que decorreram da melhor forma, com  Águeda a ser 

muito visitada, com grande ocupação dos estabelecimentos hoteleiros e de 

restauração, tendo constituído uma grande oportunidade de negócio para os 

comerciantes e uma forma de colocar o Município de Águeda no centro dos grandes 

eventos do pais. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Continuando a intervir, o Sr. Presidente referiu-se à Feira do Mundo Rural, que 

se realizou em Travassô, para enaltecer a iniciativa, que na sua perspetiva, foi um 

sucesso e informar que tem assistido a diversas manifestações de vontade, por parte 

de outras freguesias, para levar a efeito iniciativas parecidas.-------------------------------- 

--------Quanto à adjudicação do processo de aquisição de serviços para a elaboração 

do projeto de execução do eixo rodoviário Aveiro/Águeda, o Sr. Presidente informou 

que os critérios de avaliação das propostas eram do conhecimento dos concorrentes, 

além de que tinham que cumprir as condições contidas no Caderno de Encargos e na 

Memória Descritiva, documentos da maior importância, elaborados pelos técnicos 

municipais em estrita obediência aos preceitos legais aplicáveis. --------------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Presidente que é normal os concorrentes classificados em 

segundo e terceiro lugar reclamarem mas que, conforme se pode observar pela 

documentação que foi presente, o Júri do procedimento não teve qualquer dificuldade 

em ripostar as reclamação apresentadas e afirmar a legalidade e qualidade da 

proposta classificada em primeiro lugar. ----------------------------------------------------------- 

--------De seguida interveio o Sr. Vereador Antero Almeida que principiou por dizer que 

o processo de aquisição de serviços para a elaboração do projeto de execução do eixo 

rodoviário Aveiro/Águeda é um problema complicado, e que tecnicamente, para si, é 

difícil acompanhar a análise que foi feita, por isso apenas se limita a dar a sua opinião. 

--------Referindo-se ao evento AgitÁgueda e ao estudo elaborado pela Tayloring 

Business & Technology que estima o impacto de oito milhões de euros de retorno do 
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investimento realizado, este Sr. Vereador disse que há necessidade de desmistificar 

essa questão, porque a importância referida não se refere apenas a Águeda. ---------- 

--------Continuando a usar da palavra, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que viu na  

plataforma ACINGOV,  um contrato celebrado para impressão de artes gráficas para 

os anos de 2022 e 2023, o que não lhe parece boa prática, porque se está a pagar, no 

presente, trabalhos a realizar no próximo ano o que é, na sua opinião, estar a fazer um 

empréstimo de dinheiro à gráfica adjudicatária deste trabalho. ------------------------------ 

--------O Sr. Presidente informou que o procedimento é continuo e que vai ser pago 

conforme vai sendo recebido o material a que se refere o concurso, não havendo 

qualquer pagamento antecipado. --------------------------------------------------------------------- 

--------Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Antero Almeida referiu-se à Grande 

Prova de Ciclismo JN para comentar a importância que a Câmara pagou ao Jornal de 

Noticias por publicidade, a propósito desta prova que terá a final da 4.ª etapa, no dia 1 

de agosto, em Águeda. ---------------------------------------------------------------------------------- 

--------Prosseguindo a sua intervenção, este Sr. Vereador referindo-se às Piscinas que 

se pretende instalar no rio Águeda colocou as seguintes questões: ------------------------ 

--------Leu na plataforma ACINGOV,  que aquele equipamento vai ter um prazo de 

garantia de 2 anos quando sabe que foi publicada legislação que prevê que aquele 

prazo terá que ser de 3 anos; ------------------------------------------------------------------------- 

-------Foi dito que essas piscinas só poderiam ser fornecidas pela firma a quem foram 

adjudicadas, porque não havia outra que fornecesse esse equipamento, quando sabe 

que existem outras empresas que comercializam esse tipo de material e bastante mais 

barato; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------De que forma está a ser feito o controlo da qualidade da água do rio para saber 

se é seguro ao não frequentar essas piscinas?; ------------------------------------------------- 

-------As Piscinas foram adquiridas para estarem em funcionamento durante o período 

em que se realiza o AgitÁgueda? -------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Vereador Edson Santos prestou os seguintes esclarecimentos 

relativamente às questões que foram colocadas pelo Sr. Vereador Antero Almeida: -- 

-------Pela especificidade das piscinas que a Câmara decidiu adquirir, apenas aquela 

firma as comercializa.------------------------------------------------------------------------------------ 

-------Quanto ao preço, o mesmo varia em função das dimensões das piscinas que se 

adquire, quanto maiores forem mais custa. -------------------------------------------------------- 

-------O controlo da água no Rio Águeda está a ser feita semanalmente mas está 

previsto fazer esse controlo com maior frequência. --------------------------------------------- 
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--------As piscinas que vão ser instaladas no rio são constituídas por módulos e vão ser 

desmontadas no fim do Verão. ------------------------------------------------------------------------ 

-------Voltando a intervir neste ponto de Antes da Ordem do Dia, o Sr. Vereador Antero 

Almeida disse que se tem apercebido que várias freguesias do concelho,  

oportunamente agrupadas, têm manifestado, a intenção, aproveitando a oportunidade 

que a Lei presentemente lhes confere, de fazerem reverter essa situação, pelo que 

pensa que se deveriam tomar algumas medidas pedagógicas, nomeadamente ações 

de informação publica que habilitem as pessoas a tomar uma decisão consciente e 

assertiva sobre o assunto. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------O Sr. Presidente informou que se trata de um assunto a ser gerido pela 

Assembleia de Freguesia e Assembleia Municipal, cabendo à Câmara a função de 

informar, quando solicitado. Acrescentou o Sr. Presidente que se for apresentado 

algum pedido de reversão do pedido de agrupamento de freguesias a Câmara 

remeterá o pedido para as entidades que tenham que intervir, depois de manifestada a 

vontade do povo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, que interveio a seguir, congratulou-se com 

o sucesso alcançado pela Festa do Leitão e pela Feira do Mundo Rural, que se 

realizou em Travassô e, de seguida, manifestou o seu regozijo e enalteceu o 

Executivo da Freguesia de Valongo do Vouga pelo êxito das Festas da Vila que contou 

com um diversificado cartaz de atividades desportivas e culturais, realçando a prova 

de trail "Vai ser um Calvário! Outra vez", espetáculos musicais, workshops variados, 

exposição e venda de peças de artesanato, e várias tasquinhas com petiscos diversos, 

que teve uma grande adesão da população. ------------------------------------------------------ 

-------Continuando a sua intervenção, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano referiu-se ao 

traçado do eixo rodoviário Aveiro/Águeda, para sugerir que fossem feitas sessões de 

esclarecimento sobre o local onde irá passar, por forma a prevenir os respetivos 

proprietários da necessária da ocupação dos seus terrenos. --------------------------------- 

--------A seguir, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano referiu-se à instalação das 

piscinas prevista para o rio Águeda para dizer que discorda da sua localização. 

Acrescentou esta Sr.ª Vereadora que, na sua opinião, as mesmas deveriam ficar onde, 

antigamente, existia a piscina fluvial, por ser uma zona mais recatada e porque a parte 

do rio, em frente ao Largo 1.º de Maio, dadas as suas caraterísticas, pode ser 

aproveitado para realização de eventos. ----------------------------------------------------------- 

-------Questionou, também, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, se a ponte flutuante 

instalada sobre o rio Águeda, na zona do Souto do Rio, é para ficar como está, porque 

12/22,1 2022-06-20



 

 6 

lhe parece não ser a adequada para o local, por não permitir que se circule no rio e se 

realizem atividades desportivas náuticas. ---------------------------------------------------------- 

-------Prosseguindo os trabalhos, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano  felicitou as  

empresas aguedenses: Imanuel F. R. Moreira, Unip. Lda.; RCN – Innovation in 

Aluminium Systems Lda.; Triangle’s – Cycling Equipments S.A.; Youngsource 

Electronics Lda, que foram classificadas como empresas Gazela 2022. ------------------ 

--------De seguida, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano questionou sobre o ponto de 

situação de Macinhata e Valongo do Vouga relativamente a Médicos de família, tendo  

o Sr. Presidente informado que quando reuniu com a Ministra da Saúde já se sabia 

que, naquela altura, faltavam cinco Médicos no concelho e que, entretanto, foi aberta 

uma única vaga pelo que, com a próxima aposentação de alguns médicos, a situação 

vai piorar muito, vai-se tornar dramática. ----------------------------------------------------------- 

-------Neste ponto de Antes da Ordem do Dia, o Executivo tomou conhecimento da 

situação financeira do município. --------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

a mesma dizem respeito, a ata da última reunião, tendo a mesma sido 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.--------------- 

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

--------PROPOSTA 229/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA - REMODELAÇÃO DA CASA DA ALTA VILA PARA 

INSTALAÇÃO DA INCUBADORA CULTURAL DE ÁGUEDA -------------------------------- 

--------Esta proposta foi retirada com vista a averiguar-se se foi acautelado os 

interesses da Câmara na receção dos elementos estruturais da abra. -------------------- 

--------PROPOSTA 230/22 - AUTO DE VISTORIA PARA RECEÇÃO DEFINITIVA 

"RECUPERAÇÃO DO PH (PASSAGEM HIDRÁULICA NA LANDIOSA – EM 596"----- 

 --------Efetuada a Vistoria à obra de Recuperação de PH (Passagem Hidráulica na 

Landiosa – EM 596, União das Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, nos termos do 

artigo 398.º do Código dos Contratos Públicos, a totalidade da empreitada e 

verificando-se que a mesma se encontra concluída, nenhuma observação havendo a 

fazer e não apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de 
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solidez, pelas quais se deva responsabilizar o empreiteiro, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o auto de vistoria geral realizada e proceder à receção definitiva 

da obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 231/22 - CAMINHO DE ACESSO AO POSTO DE CORTE - 

PARQUE EMPRESARIAL - RECEÇÃO DEFINITIVA ------------------------------------------- 

--------Apreciado o Auto de Vistoria efetuada a empreitada de Caminho de Acesso ao 

Posto de Corte – Parque Empresarial do Casarão nos termos do artigo 398.º do 

Código dos Contratos Públicos e verificando-se que a mesma se encontra concluída, 

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

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

a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o respetivo auto de vistoria geral e 

proceder à  receção definitiva da obra em causa. ----------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 232 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - REMODELAÇÃO DA CASA DA ALTA VILA PARA 

INSTALAÇÃO DA INCUBADORA CULTURAL DE ÁGUEDA -------------------------------- 

---------Esta proposta foi retirada com vista a averiguar-se se foi acautelado os 

interesses da Câmara na receção dos elementos estruturais da abra. -------------------- 

---------PROPOSTA 233/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - REMODELAÇÃO DA CASA DA ALTA VILA PARA 

INSTALAÇÃO DA INCUBADORA CULTURAL DE ÁGUEDA -------------------------------- 

--------Esta proposta foi retirada com vista a averiguar-se se foi acautelado os 

interesses da Câmara na receção dos elementos estruturais da abra. -------------------- 

--------PROPOSTA 234/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO - "RECUPERAÇÃO DO PH (PASSAGEM HIDRÁULICA NA 

LANDIOSA – EM596" ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------Tendo-se verificado, através de vistoria efetuada à totalidade da obra de 

Recuperação de PH Passagem Hidráulica na Landiosa – EM 596, União das 

Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, 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, de acordo com o disposto nas alíneas a), b), c), d) e e) do n.º 5 

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

vistoria geral para efeitos de liberação de 100% da caução existente, nos termos da 

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

Antero Almeida por considerar que não foram dissipadas as dúvidas levantadas 

quanto à receção dos elementos estruturais da obra. ------------------------------------------                           

--------PROPOSTA 235/22 - CAMINHO DE ACESSO AO POSTO DE CORTE - 

PARQUE EMPRESARIAL - LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO --------------------------------------- 

--------Tendo-se constatado que a empreitada de Caminho de Acesso ao Posto de 

Corte – Parque Empresarial do Casarão 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, nos termos do disposto nas alíneas c), d) e e) 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 a  liberação de 40% da caução existente. ------------------------------------------------------- 

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

Antero Almeida por considerar que não foram dissipadas as dúvidas levantadas 

quanto à receção dos elementos estruturais da obra. ------------------------------------------ 

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

--------ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ---------------------------------------------------------------- 

--------Depois de devidamente analisados todos os processos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar, nos precisos termos das mesmas, as proposta n.ºs. 236/22, 

237/22, 238/22, 239/22 240/22 e 241/22 todas relativas a apoios ao arrendamento, as 

quais foram presentes e se encontram arquivadas na Aplicação Informática junto à 

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

-------PROPOSTA 260/22 - ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO 

SUPERIOR – ANO LETIVO 2021-2022 ------------------------------------------------------------ 

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

conta a proposta que foi presente, selecionar, à luz dos critérios consignados no artigo 

69.º/E1 do Código Regulamentar, os candidatos que a seguir se indicam para 

bolseiros do ano letivo 2021/2022:  ------------------------------------------------------------------ 

--------Beatriz Neves Coimbra, Ana Catarina Rodrigues Barroco, Barbara Duarte 

Cambra, Lara Beatriz Duarte Cambra, Carina Gonçalves Abrantes,  Miguel Almeida 

Lisboa, Tiago José Conceição e Elton Jacinto Lito; --------------------------------------------- 

--------De igual modo foi deliberado aprovar a atribuição da Bolsa de Estudos ao abrigo 

do Regulamento de Concessão de Regalias Sociais aos Bombeiros Voluntários, a 

Francisco Marques de Sousa, a Inês Magalhães Santos e a Luís Miguel Neves 

Figueiredo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------PROPOSTA 266/22 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE 

PROPINAS – ANO LETIVO 2021-2022 ------------------------------------------------------------ 

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

deliberou, de acordo com os critérios consignados no artigo 79.º/E1 do Código 

Regulamentar, selecionar os candidatos a seguir indicados como bolseiros do ano 

letivo 2021/2022: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

------- Javier Alejandro Alarcon Cabeza, Clara Sofia Teixeira Gonçalves, Igor Manuel 

Pereira Bastos, João Pedro Ricardo Gonçalves e Tatiana Jesus Marques.--------------- 

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

--------PROPOSTA 242/22 - ÓNUS DE RENÚNCIA - PROCESSO DE OBRAS 

PARTICULARES N.º 80/21 ---------------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida foi presente o processo n.º 80/21, em nome de António Gomes 

Almeida, que vem apresentar um projeto de arquitetura para as obras de alteração, de 

conservação, bem como, a legalização da operação urbanística de ampliação do 

edifício de arrumos, sito na rua da Estrada Real, n.º 3, na União das Freguesias de 

Trofa, Segadães e Lamas do Vouga. --------------------------------------------------------------- 

---------Analisado o assunto, considera-se que a ampliação deveria respeitar a faixa de 

proteção “non aedificandi” de 6,00 m ao eixo da via para volume edificado, definida 

nos termos do disposto na sub alínea ii, da alínea a) do artigo 20.º/A1 do Código 

Regulamentar do Município, e portanto, tal ampliação executada sem controlo prévio, 

está em zona de construção interdita, em desconformidade com a legislação. O 

proprietário requereu a legalização daquela construção obrigando-se a não exigir 

qualquer indemnização, no caso de futura expropriação pela Câmara Municipal, pelo 

aumento de valor que dessas obras resultar para a parte do prédio ou vedação 

abrangida nas faixas referidas. ----------------------------------------------------------------------- 

-------A Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos termos da proposta que foi 

presente, corresponder ao solicitado e aceitar a celebração do Ónus de Renúncia em 

causa de e acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 61.º do regulamento, devendo a 

obrigação assumida pelo proprietário, nos termos da alínea d) do n.º 1 do referido 

artigo, ser registada na conservatória do registo predial. -------------------------------------- 

--------PROPOSTA 243/22 - REDUÇÃO DE 50% DO VALOR DA TAXA MUNICIPAL 

DE LICENCIAMENTO, NO ÂMBITO DO INCENTIVO À CONSTRUÇÃO 

AMBIENTAVELMENTE SUSTENTÁVEL – PROCESSO DE OBRAS N.º 293/21 ------- 

--------Presente, a seguir, o processo n.º 293/21, em nome de Carla Marina Pereira 

Campos que vem solicitar a redução da taxa municipal de licenciamento em 50% 
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relativamente à realização da operação urbanística de reconstrução, alteração e 

ampliação de habitação unifamiliar com demolição, por estar a proceder a uma 

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.º4 de 7 de janeiro, através do Aviso 

n.º243/2020 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.º13139/2021. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Analisada a informação técnica n.º AMM2022 107 emitida pela Divisão de 

Gestão Urbanística, a Câmara deliberou, por unanimidade, corresponder ao solicitado 

e aprovar a redução de 50% do valor da taxa municipal de licenciamento (169,18€), a 

devolver, apenas, aquando da emissão do alvará de autorização de utilização, 

mediante a apresentação do certificado energético do edifício com um desempenho 

energético A+  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 244/22 -  COMPENSAÇÃO MONETÁRIA, POR TERRENOS NÃO 

CEDIDOS, PARA ESPAÇOS VERDES E DE UTILIZAÇÃO COLETIVA E PARA 

EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA – PROCESSO N.º 415/21 -------------- 

--------Presente a seguir o processo n.º 415/21, em nome de Modesto Oliveira 

Fernandes, que apresentou a reformulação do projeto de loteamento urbano com 

obras de urbanização, de um terreno localizado na Rua Vale do Lobo, freguesia de 

Aguada e Cima, não propondo a cedência de áreas para espaços verdes de utilização 

coletiva e para equipamentos de utilização coletiva. -------------------------------------------- 

--------Considerando, que o loteamento não prevê a cedência de áreas para 

Equipamentos de Utilização Coletiva e para Espaços Verdes de Utilização Coletiva, ao 

abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro 

com a redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e nos 

termos do disposto da tabela de taxas anexa ao Código Regulamentar do Município de 

Águeda, publicado no Diário da República n.º 137, 2ª Série, de 17 de julho de 2012 

com a redação atual, o requerente deve pagar pelas áreas não cedidas, uma 

compensação em numerário. -------------------------------------------------------------------------- 

--------Analisado o parecer técnico emitido, a Câmara deliberou, por força do 

cumprimento do estabelecido no artigo 67.º do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal publicado através do Aviso n.º 3341/2012, Diário da República n.º 44, Série 

II de 1 de Março de 2012 e nos termos da exceção prevista no n.º 3 do artigo 67.º do 

Regulamento do PDM, aprovar a não cedência em área de terreno e a aceitação do 

pagamento da respetiva compensação em numerário, no montante 5.989,30€. -------- 
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---------Esta deliberação foi tomada por maioria, com as abstenções dos Srs. 

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

---------Durante a análise deste assunto, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano referiu-se 

às alterações climatéricos que afetam e preocupam todo o mundo lembrando que  o 

impacte com alterações no espaço urbano juntamente com a emissão de gases de 

efeito de estufa são os principais responsáveis pelo aumento da temperatura 

lembrando que, entre as principais medidas de mitigação deste fenómeno, é 

destacada a importância das diferentes espécies de vegetação presentes numa 

determinada área e a importância das zonas verdes para a preservação do clima, para 

melhorar o ambiente, a saúde e a qualidade de vida da população. ------------------------ 

---------Nestes termos, acrescentou a Sr.ª Vereadora, em casos como o que se 

encontra em análise, em que se propõe a não cedência de espaço para a construção 

de espaços verdes, e enquanto os técnicos que analisam os respetivos processo, não 

indiquem os tipos e quantidades desses espaços  existentes nas imediações, abster-

se-á sempre nas votações. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 245/22 - FORNECIMENTO CONTINUO DE SINALIZAÇÃO 

VERTICAL E TINTAS DE MARCAÇÃO RODOVIÁRIA (CF/DAF/BENS-041/18) - 

CANCELAMENTO DE GARANTIAS BANCARIAS ---------------------------------------------- 

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

no artigo 295º do Código dos Contratos Públicos, proceder ao cancelamento da 

caução relativa ao fornecimento contínuo de sinalização vertical e tintas de marcação 

rodoviária – LOTE 1 (contrato n.º 110/2018/CMA), adjudicado à empresa PROFOR– 

Segurança, Sinalização e Acessórios Elétricos, Lda, no valor correspondente a 2% do 

preço contratual, efetuada mediante depósito na conta do Município, no valor de 

967,56€ (novecentos e sessenta e sete euros e cinquenta e seis cêntimos), uma vez 

que o fornecimento dos bens foi cumprido na integra, tendo sido cumpridas todas as 

disposições contratuais,--------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 246/22 - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RELATIVOS A 

SERVIÇOS DE ADVOCACIA - RECURSO CONTENCIOSO DE ANULAÇÃO N.º 

478/02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Face ao referido na proposta que foi presente, e nos termos da alínea dd) do 

número 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, autorizar o pagamento dos honorários, no valor de 36.584,50€, 

relativos ao serviço prestado pelo Dr. Pontes Amaro no Recurso Contencioso de 

Anulação n.º 478/02 que correu os seus termos no Tribunal Administrativo de Círculo 

de Coimbra, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, no Tribunal Central 
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Administrativo Norte e no Supremo Tribunal Administrativo, que foi interposto contra o 

Município, por Manuel Marques Pereira Martins e Urbanizações e Construções E. C. 

Costa, Lda . -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 247/22 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO 

DE PLATAFORMA DE GESTÃO INTEGRADA DE MOBILIDADE DO CONCELHO DE 

ÁGUEDA, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA “SISTEMA DE GESTÃO E 

INFORMAÇÃO PARA SOLUÇÕES INOVADORAS E EXPERIMENTAIS DE 

TRANSPORTE” – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO. ----- 

--------Seguidamente, em cumprimento do previsto no artigo 98.º do Código dos 

Contratos Públicos e para os efeitos previstos na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do 

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

aprovar as propostas contidas no relatório final e adjudicar a aquisição de serviços 

para desenvolvimento de plataforma de gestão integrada de mobilidade do Concelho 

de Águeda, no âmbito da candidatura “Sistema de Gestão e Informação para Soluções 

Inovadoras e Experimentais de Transporte”, à empresa UBIWHERE, Lda, pelo valor 

contratual de 119.500,00 € ao qual será adicionado o IVA, bem como aprovar a minuta 

do contrato da aquisição de serviços com os ajustamentos ao contrato relativos à 

Cláusula 14.ª do Caderno de Encargos, a qual foi presente foi presente e se encontra 

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

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

-------PROPOSTA 248/22 - RECRUTAMENTO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO 

PARA ASSISTENTE TÉCNICO PARA A ÁREA DE EDUCAÇÃO --------------------------- 

--------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 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 recrutamento de mais 2 Assistentes 

Técnicos - Apoio Administrativo e Secretariado Agrupamentos de Escolas, previstos e 

não ocupados no Mapa de Pessoal para 2022, com recurso à reserva de recrutamento 

interna. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------PROPOSTA 264/22 - RECRUTAMENTO DE UM TÉCNICO SUPERIOR NA 

ÁREA DE PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, POR RECURSO À 

MOBILIDADE INTERNA -------------------------------------------------------------------------------- 

-------Considerado o descrito na proposta que foi presente e tendo em conta o descrito 

no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de Setembro, na sua atual 

redação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de um 

procedimento concursal, por mobilidade interna, para Recrutamento de um Técnico 

Superior de Planeamento, previsto e não ocupado do Mapa de Pessoal para 2022 . -- 

-------ASSOCIAÇÕES DIVERSAS ------------------------------------------------------------------- 
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-------PROPOSTA 249/22 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO PEDIDO DE 

ISENÇÃO DE TAXAS DAS LICENÇAS PARA A 27ª FESTA DO LEITÃO DA 

BAIRRADA ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ A seguir a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr.  

Vereador Vasco Oliveira, datado de 23 de maio último, através do qual, dadas as 

circunstâncias excecionais e urgentes, isentou a ACOAG – Associação Comercial de 

Águeda, do pagamento de taxas das licenças relativas à 27ª Festa do Leitão da 

Bairrada, que se realizou nos passados dias 1 a 5 de junho, no Instituto da Vinha e do 

Vinho, nesta cidade, cujo valor ascende ao montante de 59,00€ . -------------------------- 

-------PROPOSTA 250/22 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO PEDIDO DE 

ISENÇÃO DE TAXAS ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------Foi, também, deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador  

Vasco Oliveira, datado de 8 de junho último, através do qual, dadas as circunstâncias 

excecionais e urgentes, isentou a Associação Águeda Action Club - Actib do 

pagamento de taxas da licença especial de ruído, no âmbito do Campeonato Nacional 

de Motocross, que se realizou nos dias 11 e 12 de junho corrente, no Crossódromo 

Internacional de Águeda, cujo valor ascende ao montante de 20,00. ---------------------- 

------PROTOCOLOS ------------------------------------------------------------------------------------- 

------PROPOSTA 251/22 - CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM CENTRO DE 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DO “CITNM SUMMER SCHOOL 

2022” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

Protocolo que foi presente e se encontra arquivado na Aplicação Informática junto à 

Agenda desta reunião, que contempla o estabelecimento de uma parceria entre o 

Município e o Centro de Inovação e Tecnologia, para o desenvolvimento do projeto 

“CITNM Summer School”. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------PROPOSTA 265/22 - PROJETO “ ENTRE O CHÃO E O TELHADO” -  

PROPOSTA DE PROTOCOLO------------------------------------------------------------------------ 

-------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, face ao referido na 

proposta que foi presente e considerando o desenvolvimento das suas atribuições e 

competências, de acordo com o disposto nos termos da alínea h) do nº 2 do artigo 23º 

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

setembro, na sua versão atual, aprovar o protocolo, que foi presente e se encontra 

arquivado na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, a celebrar entre o 

Município e a Bela Vista Centro de Educação Integrada, para o desenvolvimento do 

Projeto “Entre o Chão e o Telhado”, aprovado no âmbito de uma candidatura 

submetidapela Bela Vista – Centro de Educação Integrada, ao Programa Bairros 
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Saudáveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL -

-------PROPOSTA 263/22 - ALTERAÇÃO MODIFICATIVA N.º 1 --------------------------- 

--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, nos termos da alínea a) do n.º 1 

do artigo 25.º e da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, aprovar e submeter à consideração da Assembleia 

Municipal a segunda alteração orçamental modificativa das Opções do Plano e 

Orçamento, a qual foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto 

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

--------Esta deliberação foi tomada por maioria, com as abstenções dos Srs. 

Vereadores Daniela Herculano, Luís Pinho e Antero Almeida que votaram contra a 

aprovação do Plano e Orçamento e consideram que a presente proposta se encere no 

mesmo âmbito. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 252/22 - ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO À UNIÃO DE FREGUESIAS 

DE TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA, NO ÂMBITO DA “FEIRA DO MUNDO RURAL 

2022” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

deliberou, por unanimidade, considerando o interesse e impacto que a “Feira do 

Mundo Rural 2022” teve para a União de Freguesias e, simultaneamente, para o 

Concelho, atribuir um apoio financeiro no valor de 3.600,00€ à União de Freguesias de 

Travassô e Óis da Ribeira. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------Mais foi deliberado, também por unanimidade, em conformidade com a alínea j) 

do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter esta 

resolução a autorização prévia da Assembleia Municipal. ------------------------------------- 

--------A propósito deste assunto, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que louvava a 

realização deste evento, que foi um êxito e mereceu o maior interesse da população.  

-------PROPOSTA 258/22 - CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E AS FREGUESIAS PARA ATRIBUIÇÃO DE 

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

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

precisos termos da mesma, aprovar e submeter à apreciação da Assembleia 

Municipal, 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 de um Protocolo de Colaboração entre o Município de Águeda 

e a Freguesia de Aguada de Cima, para atribuição de Apoio Financeiro, no valor total 

de 25.000,00 €, para o quadro de novas obras que se pretendem que sejam 
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executadas pelas freguesias, durante o ano de 2022, com o apoio financeiro do 

Município de Águeda, de acordo com o Minuta que foi presente e aprovada e se 

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

--------PROPOSTA 262/22 - CELEBRAÇÃO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

COM AS FREGUESIAS/UNIÕES DE FREGUESIAS ------------------------------------------- 

--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e  

submeter à apreciação da Assembleia Municipal, de acordo com o disposto nas 

alíneas m), t), ee), qq) e ccc), do n.º 1 do artigo 33.º e alíneas j) e k) do n.º 1 do artigo 

25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a proposta de 

celebração do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências com a 

União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba para pavimentação da estrada 

Rua das Eiras, no Préstimo, no valor de € 15.000,00, nos termos da minuta que foi 

presente, aprovada e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda 

desta reunião: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 267/22 - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS - UNIÃO DE FREGUESIA 

BELAZAIMA/CASTANHEIRA E AGADÃO E JUNTA DE FREGUESIA DE VALONGO 

DO VOUGA-SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS-UNIDADES LOCAIS DE 

PROTEÇÃO CIVIL ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Prosseguindo a reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o 

disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/13 de 12 de 

setembro, apoiar o pagamento dos Seguros de Acidentes Pessoais relativos aos 

elementos das duas Unidades Locais de Proteção Civil, através da atribuição dos 

seguintes apoios financeiros: -------------------------------------------------------------------------- 

------ À União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão 

– 8.693,70€; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------À Junta de Freguesia de Valongo do Vouga – 1.788,17€ ; ----------------------------- 

-------PROPOSTA 268/22 - CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS PARA A ATRIBUIÇÃO 

DE APOIOS ÀS FREGUESIAS/UNIÕES DE FREGUESIAS DO CONCELHO DE 

ÁGUEDA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VIATURAS E EQUIPAMENTOS 

DURANTE O ANO DE 2022  -------------------------------------------------------------------------- 

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

deliberou, por unanimidade, nos precisos termos da mesma, aprovar e submeter à 

apreciação da Assembleia Municipal, de acordo com o disposto do n.º 1 do artigo 23.º, 

da alínea j) do artigo 25.º, e nas alíneas o), t) ee), qq) 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 resolução de celebrar, 

entre o Município de Águeda e as Freguesias/Uniões de Freguesias respetivas, os 

protocolos que a seguir se discriminam, relativos à atribuição de apoios financeiros, no 

12/22,1 2022-06-20



 

 16 

valor total de 299.999,92 €, destinado à aquisição de máquinas, viaturas e 

equipamentos durante o ano de 2022, nos termos das respetivas minutas que foram 

presentes e aprovadas e se encontram arquivadas na Aplicação Informática junto à 

Agenda desta reunião: ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------Protocolo entre o Município de Águeda e a Freguesia de Aguada de Cima, para 

atribuição de Apoio Financeiro, no valor total de 33.126,10 €; -------------------------------- 

--------Protocolo entre o Município de Águeda e a Freguesia de Fermentelos, para 

atribuição de Apoio Financeiro, no valor total de  30.237,13 €; ------------------------------- 

--------Protocolo de Apoio Financeiro entre o Município de Águeda e a Freguesia de 

Macinhata do Vouga, para atribuição de Apoio Financeiro, no valor total de  38.406,87  

€; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Protocolo de Apoio Financeiro entre o Município de Águeda e a Freguesia de 

Valongo do Vouga, para atribuição de Apoio Financeiro, no valor total de 38.406,87€; 

--------Protocolo de Apoio Financeiro entre o Município de Águeda e a União de 

Freguesias de Águeda e Borralha, para atribuição de Apoio Financeiro, no valor total 

de 28.869,51€; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Protocolo de Apoio Financeiro entre o Município de Águeda e a União de 

Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, para atribuição de Apoio Financeiro, no valor 

total de 17.500,00 €; ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Protocolo de Apoio Financeiro entre o Município de Águeda e a União de 

Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, para atribuição 

de Apoio Financeiro, no valor total de 36.386,00 € ; -------------------------------------------- 

---------Protocolo de Apoio Financeiro entre o Município de Águeda e a União de 

Freguesias de Recardães e Espinhel, para atribuição de Apoio Financeiro, no valor 

total de 21.518,95 €; ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Protocolo de Apoio Financeiro entre o Município de Águeda e a União de 

Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, para atribuição de Apoio Financeiro, no valor 

total de 31.185,00 €; ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Protocolo de Apoio Financeiro 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 € 8.750,00; ------------------------------------------------------------ 

--------Protocolo de Apoio Financeiro 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  15.613,50 €. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------Durante a análise deste assunto, o Sr. Vereador Luís Pinho chamou a atenção 

para um documento, constante da proposta, que não se encontrava formalmente 

elaborado, tendo ficado entendido que se preveniriam os serviços para procederem à 
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sua substituição. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------PROPOSTA 269/22 ------------------------------------------------------------------------------- 

-------De seguida a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar e submeter à 

apreciação da Assembleia Municipal, 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.º1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013,de 12 de setembro, a proposta de celebração de um Protocolo de 

Colaboração entre o Município de Águeda e a União de Freguesias do Préstimo e 

Macieira de Alcoba, para atribuição de apoio financeiro no valor total de 21.366,28€, 

ao qual será adiciono o IVA, para a aquisição de uma viatura para o transporte coletivo 

de crianças, nos termos da minuta que foi aprovada e se encontra arquivada na 

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

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

-------PROPOSTA 253/22 - ATRIBUIÇÃO DO CHAPÉU DE OURO DO MUNICÍPIO DE 

ÁGUEDA 2022 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Antero Almeida, em conformidade com o 

previsto nas cláusulas 3.ª e 4.ª do Regulamento de atribuição do Chapéu de Ouro do 

Município de Águeda, atribuir o segundo galardão “Chapéu de Ouro” à CP –Comboios 

de Portugal, cuja entrega será realizada na sessão de encerramento no evento das VII 

Jornadas Internacionais de Turismo | Águeda 2022, a 16 de julho de 2022. ------------- 

--------PROPOSTA 254/22 - RATIFICAÇÃO DA CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DE 

COMPUTADORES PORTÁTEIS, NO ÂMBITO DA CRISE HUMANITÁRIA DOS 

REFUGIADOS DA UCRÂNIA ------------------------------------------------------------------------- 

-------Considerando o caráter excecional e urgente da necessidade de assegurar a 

frequência escolar de crianças descoladas da Ucrânia que se encontram em Águeda e 

com aulas online a partir das escolas ucranianas, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 03 de junho corrente, 

através do qual, nos termos do disposto na alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

35/213, de 12 de setembro, e nos artigos 64.º/E1 a 66.º/E1 do Código Regulamentar 

do Município de Águeda, tendo em vista suprir a necessidade de equipamento 

informático adequado, autorizou, nos termos da proposta que foi presente, o 

empréstimo temporário de 2 computadores portáteis da Autarquia para o fim que é 

referido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 255/22 - LICENCIAMENTO DE UMA ESPLANADA DE APOIO A 

UM ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, SITUADO NA RUA DR. 

ADOLFO PORTELA, 87 – ÁGUEDA ---------------------------------------------------------------- 

------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o disposto  
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na alínea i) do n.º 1 do artigo 42º/C2 do Código Regulamentar do Município de Águeda 

aprovar, a requerimento de Mário Serra, Lda, uma esplanada, com a área de 

42m2, de apoio a um estabelecimento de restauração e bebidas, situado na 

Rua Dr. Adolfo Portela, 87, em Águeda, designado por café S. Sebastião. ----- 

--------PROPOSTA 261/22 - COLABORAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA ÁREA 

ENVOLVENTE À PISCINA FLUTUANTE MODULAR NO RIO ÁGUEDA ----------------- 

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

às dúvidas levantadas, retirar desta reunião a proposta relativa ao projeto de  

colaboração e dinamização da área envolvente à piscina flutuante modular no rio 

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

---------REGULAMENTOS ------------------------------------------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 256/22 - 12.ª ALTERAÇÃO AO CÓDIGO REGULAMENTAR DO 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA - INÍCIO DO PROCEDIMENTO ------------------------------------ 

--------De seguida, a Câmara deliberou, de acordo com o disposto na alínea g) do n.º 1 

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

de setembro, na sua redação atual, o seguinte: -------------------------------------------------- 

--------1 - Aprovar o início do procedimento tendente à aprovação da 12ª Alteração ao 

Código Regulamentar do Município de Águeda, a publicitar na página da Internet da 

autarquia;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------2 - Determinar que, no prazo de 10 dias a contar da data daquela publicitação, 

os interessados se possam constituir como tal e/ou apresentar os seus contributos, 

devendo fazê-lo por escrito para o endereço da autarquia ou para o e-mail: 

Ana.Tomas@cm-agueda.pt, mencionando no assunto “12ª Alteração ao Código 

Regulamentar do Município de Águeda”, e, indicando o nome completo, número de 

identificação fiscal, morada ou sede e endereço eletrónico. ---------------------------------- 

--------Durante  à análise deste assunto, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano lembrou a 

necessidade de se incluir no documento em questão a proposta que oportunamente 

apresentou acerca dos subsídios ao arrendamento. -------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 259/22 – REGULAMENTO – CAMPANHA DE APOIO AO 

COMÉRCIO LOCAL ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Depois de devidamente analisado todo o processo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, nos termos do disposto nas alíneas k) e ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal o Regulamento da Campanha “Compre em Águeda” que foi presente e se 

encontra arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião. ------------ 
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--------Eram dezoito horas e cinquenta 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 da 

câmara, 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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