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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 15/22 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 4 DE AGOSTO DE 2022 

 

---------Aos quatro dias do mês de Agosto 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 --------------------------------------------------- 

--------INFORMAÇÕES A PRESTAR PELO SR. PRESIDENTE E SRS. VEREADORES 

ACERCA DA ATIVIDADE MUNICIPAL ------------------------------------------------------------- 

-------Dando inicio a este ponto das informações, o Sr. Presidente afirmou que se 

congratula com a forma como decorreu o AgitÀgueda, que vai muito além do que o 

período em que decorreu o evento, continuando a verificar-se a existência de muitos 

turistas em Águeda. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A propósito da intervenção do Sr. Presidente, o Sr. Vereador Antero Almeida 

comentou, também a forma com o decorreu o evento e solicitou que lhe fossem 

fornecidos os relatórios da GNR e da empresa privada de segurança, que prestaram 

serviço no AgitÁgueda. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------Este Sr. Vereador, a seguir, solicitou que lhe fossem fornecidos, também,  dados 

relativas à utilização das piscinas fluviais, nomeadamente os relativos ao número de 

pessoas que as frequentaram. ------------------------------------------------------------------------ 

-------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, que interveio a seguir, voltou o solicitar que 

lhe fosse entregue o parecer técnico que fundamentou a proposta de revogação do 

procedimento para a construção do Driving Range.--------------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente deu indicação para que fosse entregue à Sr.ª Vereadora toda a 

documentação que sustentou a decisão de revogar o procedimento para construção 

da obra em causa, que considera uma decisão de bom senso, porque aquele 

equipamento, naquele local, sempre que ocorram cheias, será danificado, obrigando a 

Câmara  a fazer reparações todos os anos ou até a perder todo o investimento que lá 

foi feito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--------Acrescentou o Sr. Presidente que quando se decidiu avançar com aquela obra 

não foi considerado o impacto das cheia naquele local mas que, depois de concluída , 

se verificou que aquela zona não era a mais adequada para o empreendimento em 

causa e, por isso, não escapou às inundações sucessivas destes últimos anos, que 

provocaram a destruição de parte dos trabalhos executados.-------------------------------- 

-------Posto isto, acrescentou o Sr. Presidente, depois de uma visita que fez ao local, 

acompanhado dos técnicos responsáveis, preocupação que entende que se deveria 

ter tido antes de lançar o concurso, e uma vez que não se espera que as cheias 

deixem de ocorrer naquela zona, sendo previsível que, ano após ano, estes estragos 

se venham a repetir, acarretando grandes prejuízos para o município, foi colocada a 

votação do Executivo, a proposta de revogação do contrato, por mútuo acordo entre 

as partes, o que foi aprovado. ------------------------------------------------------------------------ 

--------Retomando o uso da palavra, a Srª. Vereadora Daniela Herculano referiu-se à 

Pateira de Fermentelos para dizer que, há tempos, o Sr. Presidente terá dito que a 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro já tinha o projeto de 

desassoreamento elaborado e pronto para se avançar com o concurso para a 

realização das obras, pelo que solicitou informações acerca da situação do processo, 

nomeadamente sobre as  obras que vão ser executadas e quando.  ---------------------- 

--------O Sr. Presidente informou que a Câmara está empenhada em resolver o 

assunto, que a Agência Portuguesa do Ambiente tem manifestado todo o apoio para 

se encontrar uma solução, o Ministério do Ambiente também se tem interessado pelo 

assunto, estando já marcada uma reunião com o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação 

Climática, Duarte Cordeiro, exclusivamente para agilizar o processo. --------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Presidente, que as lentilhas aquáticas voltaram ao Rio 

Cértima, e que efluentes mal tratados ou por tratar continuam a ser descarregados nos 

leitos desse e do rio Levira e são assim poluídos que esses cursos de água entram no 

nosso concelho, pelo que nunca se conseguirá  um resultado satisfatório na Pateira e 

todo o trabalho desenvolvido será inútil, enquanto o problema não for tratado a 

montante, com a intervenção das várias instituições com competência para isso, 

porque os municípios, nesta matéria,  não têm qualquer competência.-------------------- 

-------Prosseguindo a sua intervenção, o Sr. Presidente, referindo-se à instalação das 

piscinas fluviais, informou que a água do rio Águeda tem qualidade para ser usada 

para fins lúdicos; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------Relativamente à água para consumo humano, o Sr. Presidente informou que os 

concelhos servidos pelo Sistema Regional do Carvoeiro não terão problemas de falta 

de água, existindo até possibilidades de poder dispensá-la a outros concelhos, em 

caso de necessidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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--------Em Águeda, informou o Sr. Presidente, as regas, limpezas e outros fins é feita 

com a água proveniente das captações de Assequins, não se utilizando, para esses 

casos, a água da rede publica. ------------------------------------------------------------------------ 

--------Retomando o uso da palavra, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano disse que, em 

seu entender, se deviam colocar avisos na zona da Pateira, a prevenir as pessoas 

para não colherem ou levarem para outros locais as flores dos jacintos, porque se trata 

de uma planta grandemente invasora. ------------------------------------------------------------- 

--------A seguir, usou da palavra, neste ponto da Ordem do Dia, o Sr. Vereador Luís 

Pinho, que principiou por questionar se foi analisada a hipótese do município vir a ser 

ressarcido, por parte dos técnicos que prestaram os parecerem que levaram à 

aprovação da construção do Driving Range naquele local, pelo prejuízo que teve de 

suportar com a obra, que foi construida em zona considerada zona de cheia, ---------- 

--------Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Luís Pinho colocou outras 

questões, nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------------- 

-------Tendo em conta a época que estamos a viver, gostaria de saber se a Câmara 

tem algum plano para poupança de energia, tendo em atenção o ambiente energético 

internacional que se vive; ------------------------------------------------------------------------------- 

--------Tendo sido já esclarecido que a água para as regas é proveniente das 

captações de Assequins e não da rede publica de distribuição, entende que mesmo 

assim, considerando a situação de seca que se está a viver, se deve adotar algumas 

regras para poupança de água . ---------------------------------------------------------------------- 

-------Não obstante a avaliação só poder ser feita depois de apresentado o respetivo 

relatório, considera que o AguitÁgueda foi uma boa festa, em que participou muita 

gente, que foi um êxito, embora hajam sempre arrestas a limar, além de considerar 

importante que se ponderasse a sustentabilidade e o modelo do evento. ----------------- 

-------Efetuou ainda, este Sr. Vereador, os seguintes pedidos de esclarecimento: ------ 

-------No procedimento levado a efeito para aquisição das piscinas fluviais foi tido em 

conta o disposto no artigo 27-A do Código da Contratação Pública e se sim quais as 

entidades contactadas?---------------------------------------------------------------------------------- 

--------Relativamente ao Bar de apoio às Piscinas Fluviais verificou que está a ser 

explorado pelo Restaurante Boteco e que tinha sido decidido em reunião de Câmara a 

alteração do protocolo com o Algés para aquela exploração, desconhecendo o acordo 

entre as partes Algés e Boteco, para o próximo ano, o assunto tem que ser 

atempadamente analisado. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------Apercebeu-se de alguma insatisfação, por parte dos vendedores do Mercado 

Municipal, relativamente às condições das instalações que lhe foram  atribuídas no 

espaço de venda provisório, questionando o Sr. Presidente se a transição dos 

espaços estava acordada com os comerciantes. ------------------------------------------------- 
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--------Quais as entidades que foram convidadas para a prestação de serviços de 

reformulação e acompanhamento do projeto do Mercado Municipal e o porquê da 

escolha da empresa contratada e os motivos subjacentes à contratação quando a obra 

já está adjudicada e em curso e as especialidades contratadas são relacionadas com 

os projetos e acompanhamento por tempo inferior ao da execução da obra; -------------- 

-------Solicita cópia da Ata do Júri do concurso para aquisição de diversos serviços no 

Centro de Artes de Águeda, no valor de 160.000,00€ publicado no baseGov. ----------- 

-------Continuando a intervir, o Sr. Vereador Luís Pinho referiu-se à Estratégia Local 

de Habitação para dizer que o que foi apresentado lhe pareceu apenas um 

esboço de trabalho mas que, entretanto, recebeu o documento concluído, mas que, 

estando  em período de férias, não vai ser fácil analisá-lo convenientemente para 

apresentar qualquer proposta de melhoria. No entanto, acrescentou este Sr. Vereador, 

entende que este documento não tem em atenção o futuro, não tem objetivos com 

horizonte temporal no que se refere às condições de habitação do município, que vai 

servir apenas nesta fase, não sendo mais que um levantamento social do que 

presentemente existe. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------Respondendo ao Sr. Vereador Luís Pinho na questão relacionada com a 

reformulação e acompanhamento do projeto do Mercado Municipal, o Sr. Presidente 

informou que houve necessidade de recorrer a uma empresa de arquitetura para 

resolver algumas questões colocadas pelo empreiteiro adjudicatário das obras e que a 

falta de resposta do técnico projetista da obra tornava o projeto inexequível. ------------ 

--------Acrescentou o Sr. Presidente que o projeto inicial foi elaborado na sequência da 

realização de um concurso publico e agora para o corrigir, recorreu-se a um Ajuste 

Direto, porque a Lei o permitia. ------------------------------------------------------------------------ 

--------De seguida, interveio o Sr. Vereador Edson Santos para dizer que é um político, 

que não é técnico, por isso quando quiserem informações acerca de determinado 

processo que não perguntem a ele, que perguntem aos serviços municipais. ----------- 

--------Quanto à estratégia para poupar água o Sr. Vereador Edson Santos disse que, 

na sua opinião, muito mais importante que poupar é educar para poupar, e que é isso 

que a Câmara tem vindo a fazer em ações que se têm desenvolvido a nível escolar e 

em parcerias com as Associações do Concelho, por se entender que é a melhor 

estratégia ambiental para o futuro. ------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Luís Pinho interveio a seguir para dizer que a responsabilidade 

política pelo trabalho desenvolvido pelos funcionários municipais é sempre do 

Vereador com competências na área e que quem ganhou as eleições é que tem que 

tomar as decisões e formular a estratégia a seguir, e os outros, que não ganharam, 

têm que fazer oposição defendendo as suas ideias e questionar o Executivo em 

funções ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-------Continuando a intervir, o Sr. Vereador Luís Pinho disse que, relativamente ao 

AgitÁgueda, não é contra o evento, que até correu bem, mas que entende que se 

deveria gastar menos com os grupos musicais, era uma forma diferenciadora de atuar 

e dar possibilidade às Associações de participarem porque lhes dada a oportunidade  

de angariar algumas receitas. ------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente, respondendo ao Sr. Vereador Luís Pinho, disse que no 

Executivo  todos podem opinar, sugerir, ajudar, que tudo é bem vindo.-------------------- 

-------Quanto às instalações provisórias no Mercado Municipal, o Sr. Presidente 

informou que a transição para aquelas instalações foi pacifica e, pelo que tem visto em 

outros municípios, é um mercado provisório com muita dignidade. Acrescentou o Sr. 

Presidente, que os problemas que foram detetados foram corrigidos e que todos os 

vendedores estão com condições bastante boas e com toda a dignidade. --------------- 

--------O Sr. Vereador Luís Pinho informou que as queixas que tem ouvido são, 

essencialmente, relacionadas com dificuldades no abastecimento de mercadoria. ----- 

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

---------PROPOSTA 307/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO - "RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM HIDRÁULICA NA EN 

333, EM ASSEQUINS" ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------Tendo-se vistoriado a totalidade da obra de Recuperação de Passagem 

Hidráulica na EN 333, em Assequins, e verificando-se que a mesma se encontra 

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

deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, pelas quais se deva 

responsabilizar o empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o auto de 

vistoria geral e, consequentemente, proceder à liberação de 60% da caução 

existente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano  não assistiu à análise e votação do ponto 

seguinte da Ordem do Dia, por se considerar legalmente impedida. ----------------------- 

----------PROPOSTA 308/22 - REVOGAÇÃO DO CONTRATO PARA A EXECUÇÃO 

DA EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES DO 

CENTRO CÍVICO DE ARRANCADA DO VOUGA, FREGUESIA DE VALONGO DO 

VOUGA” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, nos precisos 

termos da mesma, proceder à revogação do contrato de empreitada, celebrado a 23 

de março de 2021 com a empresa Rio Vouga Construções, Unipessoal, Lda, para a 

execução da empreitada de “Requalificação de Espaços Exteriores do Centro Cívico 

de Arrancada do Vouga, Freguesia de Valongo do Vouga”.----------------------------------- 

--------Esta deliberação foi tomada por maioria com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Luís Pinho e Antero Almeida . -------------------------------------------------------- 
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------- Durante a análise deste assunto, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que, na 

sua opinião, é manifestamente urgente retirar as telhas de fibrocimento da cobertura 

do edifício. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Luís Pinho fez a seguinte Declaração de Voto: ---------------------- 

--------”Atendendo a que a proposta que acabo de votar contra refere, no seu texto, que 

existe um incumprimento dos prazos de execução da obra, nomeadamente, entre 

outros, a falta de entrega da Plano de Segurança e Saúde por parte do empreiteiro, 

em prazo superior ao que dispõe a alínea c) do n.º 1 do artigo 405.º do Código da 

Contratação Publica, existe motivo fundamentado para a revogação do contrato e 

consequentes medidas de ressarcimento dos prejuízos causados à entidade bem 

como a comunicação do incumprimento à Autoridade para as Condições de Trabalho 

e ao Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção. --------------------- 

--------Desta forma, negociada a revogação do contrato, nos termos em que vem na 

Proposta, não se coaduna com o incumprimento verificado. Foi, também, tido em 

conta, no meu sentido de voto, o facto da matéria se encontrar entregue ao Presidente 

da Assembleia Municipal para eventuais diligencias, junto do Ministério Publico, para 

apreciação de eventuais irregularidades que eu, como Vereador, desconheço no 

momento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Também se invoca a revogação do contrato com motivos de inadequação do 

projeto aos interesses atuais, com diversa correspondência trocada entre as entidades 

envolvidas, mas não se conhece o projeto que o visa substituir.” --------------------------  

--------Ouvida este Declaração de Voto, o Sr. presidente disse o seguinte: --------------- 

--------”Foi explicado, ao Executivo e ao Sr. Vereador, e a proposta em análise é 

acompanhada das respetivas evidencias, que durante o prazo de vigência para a 

execução desta obra, ocorreu um processo negocial envolvendo a Junta de Freguesia 

de Valongo do Vouga, a Casa do Povo de Valongo do Vouga, a Associação 

ASSOARTES e o Município de Águeda, no sentido de que há condições para que 

fosse revogado o procedimento em causa, tornando, por isso, absolutamente evidente 

a intenção de não proceder à execução da obra constante do contrato  e de que foi o 

município a dar instruções ao empreiteiro para que aguardasse  novo inicio da obra”.  

--------PROPOSTA 309/22 - CONSTRUÇÃO DA ECOPISTA DO VOUGA - PEDIDO DE 

REVISÃO EXTRAORDINÁRIA DE PREÇOS - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO 

SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DATADO DE 19 DE JULHO DE 2022 ---

-----De seguida, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador 

Antero de Almeida, proceder à ratificação, do despacho do Sr. Presidente, datado de 

19 de julho último, através do qual, dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, 
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aprovou o cálculo da revisão de preços da empreitada de Construção da Ecopista do 

Vouga, nos termos previstos na alínea b) do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

36/2022, de 20 de maio. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 310/22 - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS À UNIÃO DAS FREGUESIAS 

DE BELAZAIMA DO CHÃO, CASTANHEIRA DO VOUGA E AGADÃO E JUNTA DE 

FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA --------------------------------------------------------- 

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

do previsto na alínea o) e u) do n.º1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/13 de 12 de 

setembro, considerando o importante e preponderante trabalho que as Unidades 

Locais de Proteção Civil têm desenvolvido em contexto de incêndios rurais, cheias / 

inundações e intempéries, que têm ocorrido ao longo dos anos no concelho, atribuir  à 

União das Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão e à 

Junta de Freguesia de Valongo do Vouga os apoios financeiros no valor de 12.000€ e 

6.000€, respetivamente, para fazerem face a despesas com a reparação e 

manutenção de viaturas e de equipamentos associados às mesmas. --------------------- 

--------Mais foi deliberado, em conformidade com o disposto na alínea j) n.º1 artigo 25º 

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

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

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

---------PROPOSTA 311/22 - ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA N.º 58/22 PARA 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO À UNIÃO DESPORTIVA MOURISQUENSE NO ÂMBITO DO 

CÓDIGO REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA – ASSOCIATIVISMO 

DESPORTIVO (F2) -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

tendo em conta o descrito na mesma, aprovar a Adenda ao Contrato-Programa n.º 

58/22, oportunamente celebrado com a União Desportiva Mourisquense, a qual foi 

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

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

---------PROPOSTA 316/22 - RATIFICAÇÃO DA ASSINATURA DE CONTRATO DE 

COMODATO COM A FUNDAÇÃO COMENDADOR ANTÓNIO SOARES ALMEIDA 

ROQUE E FAMÍLIA -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

assinatura do contrato de comodato celebrado com a Fundação Comendador António 

Soares Almeida Roque e Família, por considerar o seu caráter urgente e excecional, 

nos termos do n.º 3 do artigo 35.º e da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 
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Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, 

tendo em vista o uso parcial do edifício sede daquela Fundação, sita na rua António da 

Silva Brinco, Alto de S. Pedro, em Águeda, para que nele possa ser instalado, 

provisória e temporariamente, a Escola Básica de Águeda. –--------------------------------- 

---------Todo o Executivo manifestou a sua gratidão e reconhecimento por esta atitude 

altruísta da Fundação Comendador António Soares Almeida Roque e Família. --------- 

---------PROPOSTA 317/22 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS  BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ÁGUEDA 

PARA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS FINANCEIROS ------------------------------------------ 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou, no exercício das competências previstas 

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

aprovar o celebração, com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Águeda, de um Protocolo de colaboração para efeitos de atribuição de subsídio, em 

conformidade com a Minuta que foi presente e aprovada 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 disseram que não tinham nada 

conta a Associação em causa, reconhecem a preocupação de se reunir num único 

documento todos os apoios concedidos à mesma, mas que isso originou um 

documento muito extenso para ser analisado em tão pouco tempo. ------------------------ 

--------PROPOSTA 318/22 - PROTOCOLO PARA CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

E FUNCIONAMENTO DAS EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE ------------- 

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

maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Antero Almeida, nos precisos termos da 

mesma, solicitar à Assembleia Municipal, nos termos previstos no artigo 6.º, n.º 1, 

alínea c), da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, autorização prévia para que o 

Município assuma os compromissos anuais decorrentes da aprovação do protocolo a 

celebrar entre a ANEPC, o Município de Águeda e a AHBVA, para efeitos de 

regulação das condições de contratação e funcionamento da 3.º Equipa de 

Intervenção Permanente. ------------------------------------------------------------------------------- 

--------De igual modo foi deliberado aprovar, nos termos previstos seja no artigo 33.º, 

n.º 1, alínea r), do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12.09, seja da Portaria n.º 322/2021, 

de 29.12, a minuta do referido protocolo, a qual foi presente e se encontra arquivada 

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

--------PROPOSTA 319/22 - APOIO EXTRAORDINÁRIO AO MÁGICO – CENTRO DE 

APOIO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO --------------------------------------------------- 
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--------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, tendo em conta a 

necessidade sentida de se assegurar uma resposta social imediata e adequada à 

imprevisibilidade dos efeitos decorrentes do contexto pandémico causado pelo 

coronavírus SARS-CoV-2) e, sobretudo, à ponderação do bem jurídico a proteger, 

proceder à atribuição de um apoio extraordinário ao Mágico - Centro de Apoio Social, 

Cultural e Recreativo, no valor de  8.442,72€, nos termos do disposto no artigo 41.º/F3 

do Código Regulamentar do Município de Águeda e alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. ---------------------------------------- 

-------Esta deliberação foi tomada por unanimidade. -------------------------------------------- 

-------PROPOSTA 320/22 - APOIO EXTRAORDINÁRIO AO CENTRO SOCIAL DE 

AGADÃO – CENTRO DE APOIO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO ---------------- 

-------Continuando os trabalhos, a Câmara analisou a proposta que foi presente e 

deliberou, tendo em conta a necessidade sentida de se assegurar uma resposta social  

imediata e adequada à imprevisibilidade dos efeitos decorrentes do contexto 

pandémico causado pelo coronavírus SARS-CoV-2) e, sobretudo, à ponderação do 

bem jurídico a proteger, proceder à atribuição de um apoio extraordinário ao Centro 

Social de Agadão, no valor de 6.907€, nos termos do disposto no artigo 41.º/F3 do 

Código Regulamentar do Município de Águeda e alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º 

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

--------Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 312/22 - PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES-PRÉ ESCOLAR E 1.º CEB - DGESTE - 

PREVISÃO DE CUSTOS DE JUNHO E JULHO – 2021/2022 -------------------------------- 

-------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade,  aprovar a previsão de 

custos dos meses de junho a julho do ano letivo 2021/2022, para o fornecimento de 

refeições aos alunos do pré-escolar e do 1.º CEB, através dos refeitórios 

concessionados pela DGEstE, sendo o custo previsto no total de 39.654,00 €. --------- 

---------A propósito deste assunto, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano referiu a 

inflação que se faz sentir para dizer que se está na altura de rever os preços das 

refeições fornecidas pelos parceiros sociais. ------------------------------------------------------ 

--------O Sr. Presidente manifestou a preocupação da Câmara relativamente a esse 

assunto e falou dos transportes escolares, que é uma situação mais gravosa e de mais 

difícil resolução, estando marcada, ainda para hoje, uma reunião com os 

transportadores para se chegar a um consenso sobre o assunto. --------------------------- 

 --------DIVERSOS ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------PROPOSTA 313/22 - APROVAÇÃO DE PREÇOS DOS BILHETES 

REFERENTES À REALIZAÇÃO DOS ESPETÁCULOS DO CENTRO DE ARTES DE 

ÁGUEDA PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022; -------------------- 

---------No prosseguimento dos trabalhos a Câmara deliberou aprovar os preços dos 

bilhetes referentes à realização de espetáculos do Centro de Artes de Águeda para os 

meses de setembro e outubro de 2022, que constam da proposta que foi presente e se 

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

--------Esta deliberação foi tomada por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Daniela Herculano, Luís Pinho e Antero Almeida que justificaram o seu 

sentido de voto pelo fato do custo dos espetáculos ser superior às receitas que se 

prevê realizar com os mesmos;------------------------------------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 321/22 -OBRAS NO MERCADO MUNICIPAL E ALTERAÇÕES À 

FEIRA SEMANAL - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO ------------------------------------------- 

 --------A seguir, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador 

Antero Almeida, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, proceder à ratificação do despacho do Sr. Presidente, 

datado de 29 de julho último, através do qual, dadas as circunstâncias excecionais e 

urgentes, aprovou os critérios para a redistribuição dos espaços existentes no 

Mercado Municipal, dado que, estando reunidas as condições para o início das obras 

de remodelação, vai-se iniciar a instalação do necessário estaleiro, que irá ocupar uma 

parte considerável do terrado da Feira, implicando alterações na disposição e número 

de espaços de venda. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 314/22 - DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE O LOTE 13N-2. ----

----Tendo em conta as explicações prestadas pelo Sr. Presidente, a Câmara deliberou 

retirar esta proposta, para análise em próxima reunião. -------------------------- 

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

--------PROPOSTA 315/22 - RATIFICAÇÃO DA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE 

SUBARRENDAMENTO URBANO HABITACIONAL DE FIM ESPECIAL 

TRANSITÓRIO, NO ÂMBITO DA CRISE HUMANITÁRIA DOS REFUGIADOS 

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

-------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a assinatura do Sr. 

Presidente de sete contratos de Subarrendamento Urbano Habitacional de fim 

especial transitório, entre a Câmara Municipal de Águeda e os agregados familiares 

refugiados da Ucrânia, por considerar o seu caráter urgente e excecional, nos termos 

do n.º 3 do artigo 35.º e da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, e no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro. ----------- 
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--------Durante a analise deste assunto, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que se 

solidarizava com este caso mas que fazia votos para que não se descurassem os 

casos de carência habitacional que já existiam no concelho e lamenta a publicidade 

que foi feita a este caso. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------Também a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano se manifestou sobre este assunto 

para lamentar a publicidade, nomeadamente difusão de imagens, que se fez 

relativamente a este caso, quando, segundo afirmou, o importante era preservar a 

identidade das pessoas que foram alojadas, pelo que censura a postura da Câmara ao 

expor assim esses refugiados. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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