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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 16/22 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 1 DE SETEMBRO DE 2022 

 

---------No primeiro dia do mês de Setembro 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, DANIELA ALEXANDRA PEREIRA 

HERCULANO, LUÍS HERCULANO HENRIQUES PINHO e  ANA PATRÍCIA VINHAL 

DE MATOS SANCHES. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Patrícia Vinhal de Matos Sanches, por se tratar do cidadão imediatamente a seguir na 

lista do CDS –Partido Popular. ------------------------------------------------------------------------ 

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

legitimidade, operou-se, de imediato, à respetiva substituição. ------------------------------ 

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

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

Miguel Rodrigues Oliveira, que se encontrava em representação do Município.--------  

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

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

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

--------Dando inicio a este ponto da Ordem do Dia o Sr. Presidente fez votos para que 

todos tenham desfrutado de umas boas férias, que tudo tenha corrido pelo melhor, 

comentando que neste período, no município, tudo correu bem. ---------------------------- 

--------O Sr. Vereador Luís Pinho, que interveio a seguir, fez um relato daquilo a que 

assistiu na feira municipal no dia 6 do passado mês de agosto que devido às 

contingências da reorganização do espaço, na sequência da diminuição da área 

disponível, face às obras de reabilitação do Mercado Municipal que se encontram em 

curso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------Segundo afirmou este mesmo Sr. Vereador, foi abordado por vários vendedores 

que manifestaram insatisfação pela forma como decorreu a sua reinstalação, havendo 

alguns a dizer que, no próprio dia, foi alterado o lugar que lhes tinha sido atribuído dias 

antes, o que levou a alguma confusão, acabando por ser dadas ordens para que todos 

se retirassem porque a feira já não se iria realizar. ---------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Luís Pinho disse que ficou triste por não se ter realizado a feira, 

porque essa decisão não foi a contento de todos, que haviam vendedores que 

estavam revoltados com isso, e que mais triste ficou porque, dois dias antes, se  tinha 

discutido o assunto na reunião de Câmara onde foi assegurado que estava tudo 

tratado e todos os lugares de venda assegurados segundo critérios previamente 

estabelecidos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Vereador Luís Pinho que, além de tudo, lamenta que 

tenham sidos os vereadores da oposição os únicos membros do Executivo a estar 

presente na feira nesse dia, porque o Sr. Presidente, na sua opinião, deveria ter 

estado lá, uma vez que é quem representa a Câmara. ---------------------------------------- 

--------Continuando no mesmo assunto, o Sr. Vereador Luís Pinho referiu que o 

preocupa a falta de condições dos vendedores de produtos hortícolas, porque dentro 

da tenda existem cabos elétricos pelo chão, com várias extensões, numa situação 

perigosa, mas que lhe parece fácil de resolver, além de que o calor é muito e há 

poucos pontos de água. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------Prosseguindo a sua informação, o Sr. Vereador Luís Pinho falou das bermas e 

valetas de várias estradas do concelho, que têm vegetação alta, ocultando alguma 

sinalética e dificultando a visibilidade nos cruzamento. Acrescentou este Sr. Vereador 

que esta situação se verifica também na EN1 e que, há tempos, o Sr. Presidente terá 

dito que a Câmara não intervinha nesse local por ser da competência da Empresa  

Infraestruturas de Portugal mas que tem verificado que em outros municípios essa 

limpeza tem sido feita.------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Disse, também, o Sr. Vereador Luís Pinho, que a Câmara construiu um Parque 

Verde ao longo da ribeira do Ameal, com boas condições para ser frequentado por 

famílias (com percurso pedestre e mesas que convidam ao convívio das famílias) 

mas que, devido à alta vegetação existente e ausência de limpeza das infestantes, as 

pessoas têm receio de o frequentar pelos insetos e repteis que lá abundam. A falta de 

cuidado do espaço público às portas da cidade é desprestigiante para a autarquia e 

inibe o uso do equipamento público pelo público a quem se destina. ---------------------- 

--------A seguir, o mesmo Sr. Vereador referiu-se ao “MobeÁgueda – Transporte a 

Pedido” para dizer que aquele serviço não funcionou no mês de agosto, penalizando 

as pessoas que habitualmente se serviam daquele transporte e que o Elevador junto à 
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Biblioteca Manuel Alegre se encontra avariado há vários dias, o que, também, faz 

falta, dado que é utilizado por muita gente que pretende deslocar-se à parte alta da 

cidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Prosseguindo a sua intervenção, o Sr. Vereador Luís Pinho colocou algumas 

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

--------Onde está localizada a máquina de separação de resíduos?------------------------- 

--------Existe algum motivo para que as obras no edifício em frente ao hotel estejam 

paradas? ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Esta a pensar-se atribuir algum apoio extraordinário às IPSS’s face ao aumento 

dos combustíveis, da energia elétrica e dos bens alimentícios? ----------------------------- 

--------A finalizar a sua intervenção o Sr. Vereador Luís Pinho referiu-se a um e-mail 

que lhe foi enviado pela Associação de Moradores da Maçoida a reclamar do mau 

estado da via de ligação da Maçoida à EM 333. ------------------------------------------------- 

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

Presidente informou, relativamente às instalações do Mercado Municipal, que  aquele 

espaço tem todas as condicionantes das instalações provisórias  e que, dos vários que 

visitou, nunca viu mercados provisórios com melhores condições. Acrescentou o Sr. 

Presidente que tem lá estado todos os sábados e que já ouviu muitos vendedores 

dizerem que estão melhor instalados no mercado provisório do que estavam antes. -- 

--------Relativamente aos vendedores de produtos hortícolas o Sr. Presidente informou 

que a tenda onde foram instalados tem algumas condições, que os vendedores foram 

instalados como foi possível e perfeitamente harmonizados. --------------------------------- 

--------Quanto aos motivos que levaram a não realização da feira no dia 6 de agosto, o 

Sr. Presidente informou que não foi a Câmara quem os criou. Segundo sabe, 

acrescentou, houve vendedores que de noite invadiram o Mercado Municipal e se 

instalaram nos módulos que entenderam, sem respeitar as informações que lhes 

tinham sido transmitidas, nomeadamente o seu novo local de venda, negando-se a 

mudar de lugar quando chegaram os ocupantes dos mesmos, pelo que não foi a 

Câmara que alterou a localização de qualquer vendedor do lugar que tinha atribuído, 

mas sim alguns feirantes que ocuparam, abusivamente, espaços que foram atribuídos 

a outros.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------Perante esta postura de alguns vendedores, esclareceu o Sr. Presidente, a 

situação tornou-se insustentável sem as mínimas condições de se realizar a feira, por 

isso foi tomada a decisão de a não realizar. ------------------------------------------------------- 

--------Referiu, ainda o Sr. Presidente que os critérios para a ocupação dos espaços 

disponíveis foram rigorosamente ponderados e comunicados, presencialmente e por 
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escrito a todos os vendedores com a indicação do módulos que passariam a ocupar, 

os quais se encontravam devidamente assinalados no local . -------------------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Presidente que os critérios estabelecidos poderiam não ser 

perfeitos, mas que foram os que pareceram mais justos, e que o espaço disponível era 

suficiente para acomodar todos os feirantes, não fossem alguns estarem a ocupar 

mais módulos que os que lhes estavam atribuídos. --------------------------------------------- 

---------Além disso, acrescentou o Sr. Presidente, não obstantes terem estado dois 

anos dispensados de pagar a taxa de terrado, devido às medidas tomadas no âmbito 

da pandemia do COVID-19, que terminou do passado mês de março, no mês de 

agosto, apesar de estarem prevenidos, por escrito e por telefone, de que a partir desse 

mês, inclusive, apenas poderiam instalar-se na feira municipal quem tivesse a situação 

financeira regularizada, alguns feirantes, em situação irregular, tentaram forçar a sua 

entrada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Apesar das situações referidas, que aconteceram nesse dia, e levaram a que se 

tivesse que cancelar a feira do dia 6 de agosto, e não foram os funcionários da 

Câmara que tomaram essa decisão, a situação foi regularizada e nos sábados 

seguintes tudo tem corrido com normalidade. ----------------------------------------------------- 

--------A terminar este assunto, o Sr. Presidente afirmou que jamais diria, em tempo 

algum, que tem vergonha de pertencer ao Executivo Municipal; que encontra 

problemas e procura resolve-los.---------------------------------------------------------------------- 

--------Relativamente às bermas e valetas das estradas municipais, o Sr. Presidente 

informou que, como é do conhecimento de todos, a Câmara delegou a competência 

para execução dessas tarefas nas respetivas Juntas/Uniões de Freguesias e, quanto 

sabe, as mesmas estão a lidar com algumas dificuldades, nomeadamente falta de mão 

de obra para fazer essa limpezas, uma vez que agora já não usam herbicidas para 

eliminar a vegetação que nasce nesses espaços. ----------------------------------------------- 

--------Quanto às Estradas Nacionais, disse o Sr. Presidente que tem mantido 

regulares contactos com a empresa Infraestruturas de Portugal a alertar para a 

necessidade dessa limpeza e para o perigo que essa vegetação provoca, por limitar e 

até impedir, em alguns locais, a visibilidade de quem circula, tendo obtido a promessa, 

por parte da referida entidade, que essa prestação de serviços já está adjudicada e 

que os trabalhos serão iniciados no mês de setembro. ---------------------------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Presidente que esse trabalho na EN1 continua a ser da 

competência da empresa Infraestruturas de Portugal porque, não obstante a Câmara 

Municipal ter aceito a assunção das competências no domínio das vias de 

comunicação, ainda não foi aprovado o projeto de transferência em causa, devido à 

falta de acordo  relativamente aos recursos financeiros para fazer face às despesas de 
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manutenção, conservação e reparação do piso da estrada, cujo valor proposto se 

revela insuficiente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Sobre o Parque Verde do Ameal, o Sr. Presidente informou que a vegetação que 

lá existe é fruto de sementeira levada a efeito pelos serviços camarários, 

nomeadamente girassóis, em prol da diversidade e sustentabilidade do meio 

ambiente, experiência que já foi levada a efeito no Parque da Alta Vila, com sucesso. 

--------O Serviço prestado no âmbito do projeto “MobeÁgueda – Transporte a Pedido”, 

informou o Sr. Presidente, foi interrompido durante o mês de agosto, para férias do 

motorista e também para se averiguar da utilidade deste serviço; procurou-se, durante 

mês, obter o parecer dos munícipes sobre este serviço experimental que a Câmara 

tem vindo a desenvolver, para aferir da importância ou não da sua continuação.------- 

--------Acerca das obras no Edifício em frente ao hotel, o Sr. Presidente informou que 

não sabe de nada que obrigue à interrupção da construção, parece-lhe que as obras 

decorrem normalmente, que andam a executar trabalhos de canalização no interior do 

edifício. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Relativamente ao cruzamento perigoso da Maçoida, o Sr. Presidente informou 

que a Câmara já contactou o autor do e-mail e que já foram tomadas algumas 

providencias e estão a ser preparadas outras, para melhorar aquela situação. --------- 

-------Quanto à necessidade de apoiar as IPSS´s devido ao aumento dos preços, o Sr. 

Presidente informou que todos os munícipes estão a sentir os efeitos da inflação e a 

Câmara também, mas que se espera que o governo tome medidas para amenizar a 

situação, como já tomaram outros países. --------------------------------------------------------- 

--------Informou, ainda, o Sr. Presidente que a máquina de separação de resíduos está 

guardada nos armazéns municipais e que vai ser colocada, em breve, ao lado do 

GICA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Ouvidas as intervenções anteriores, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano disse 

que lamentava a forma como o Sr. Presidente se dirigiu ao Sr. Vereador Luís Pinho.  

-------Voltando ao uso da palavra, o Sr. Vereador Luís Pinho, relativamente à questão 

da feira municipal referiu que apenas ouviu o que lhe disseram, de um lado e de outro, 

e entende que se poderia ter mantido a feira nesse dia 6 de agosto, que já lá esteve 

nos sábados seguintes e que estava tudo bem, apenas os vendedores de produtos 

hortícolas se queixaram de falta de pontos de água e de muito calor dentro da tenda.  

--------Sobre o comentário que fez nas redes sociais de que, “como Vereador, tinha 

vergonha de pertencer ao Executivo Municipal”, o Sr. Vereador Luís Pinho clarificou 

que fez isso depois de enviar ao Sr. Presidente fotografias do que estava a observar 

na feira e de lhe ter telefonado, porque entendeu que a solução que lhe apontaram   

para resolver a situação era possível e que a feira poder-se-ia ter realizado. ------------ 
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--------O Sr. Presidente retorquiu que jamais terá vergonha de pertencer ao Executivo 

Municipal e que a sua vida é encontrar problemas e tentar resolve-los, embora, às 

vezes, os possa resolver mal. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- A concluir este assunto, o Sr. Vereador Luís referiu que as pessoas não dizem 

ao Sr. Presidente o mesmo que dizem aos Vereadores da oposição, daí a visão 

diferente das situações. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

dizer que, Águeda é a cidade da cor, da alegria, das ruas cheias de pessoas e 

chegamos ao Mercado Municipal e os vendedores das hortícolas estão instalados 

numa tenda escura, cujas lonas estão encardidas, com aspeto de sujo. Apelou ao Sr. 

Presidente para que fossem encontradas melhores condições para os produtores de 

hortícolas, tal como foram capazes de fazer o mercado provisório.------------------------- 

--------Continuando a sua intervenção, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano quis saber 

se há alguma alteração nos serviços de saúde em Valongo do Vouga, tendo o Sr. 

presidente informado que, em termos de número de médicos, nada melhorou. 

Entretanto o Sr. Presidente informou que a Unidade de Saúde de Travassô está 

concluída e que as obras no Centro de Saúde estão a entrar na 2.ª fase, pelo que se 

prevê, para breve, a mudança dos respetivos serviços para as instalações que foram 

oportunamente destinadas para esse efeito no Parque da Alta Vila. ----------------------- 

---------A seguir, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano questionou se está tudo tratado 

para o inicio do novo ano letivo, nomeadamente as condições para se transferir as 

aulas da Escola da Chãs para o Edifício sede da Fundação Comendador António 

Soares de Almeida Roque, sita na rua António da Silva Brinco, em Águeda. ------------ 

---------A Sr.ª Vereadora Marlene Gaio informou que o processo está a decorrer com 

toda a normalidade, registando-se apenas dificuldades a nível dos circuitos especiais 

dos Transportes Escolares em que, devido ao aumentos dos preços dos combustíveis, 

os prestadores desses serviços estão a alterar as suas propostas para preços três 

vezes superiores ao habitual, mas que os problemas se vão resolvendo conforme vão 

aparecendo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Também o Sr. Presidente se referiu ao aumento dos preços que a Câmara vai 

ter que suportar no âmbito da Educação, nomeadamente com os circuitos especiais 

dos transportes Escolares e com a alimentação, para comentar que os gastos da 

Câmara vão muito além da comparticipação que vai receber do Estado para esse fim. 

--------Voltando a intervir, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano questionou o ponto de 

situação da Carta Educativa, dado que o contrato presente no BaseGOV refere a 

Carta e Projeto Educativo tinham de ser entregues até ao dia 30 de setembro de 2021, 

tendo a Sr.ª Vereadora Marlene Gaio informado que depois de reunião tida com a 
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empresa adjudicatária desse serviço, se acordou novo prazo que será o primeiro 

trimestre de 2023 que espera que, efetivamente, seja cumprido.---------------------------- 

--------A Sra Vereadora Daniela Herculano referiu que não concordava que a referida 

empresa fosse consultada para elaborar a carta, dado que a Sra Vereadora Elsa 

Corga optou e bem por um concurso público, ao qual concorreram várias empresas e 

a empresa vencedora apresentou um preço anormalmente baixo para elaborar uma 

carta e plano e não cumpriu com o prazo. --------------------------------------------------------- 

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

elevado número de ervas das pampas existentes no concelho e alertou para a fato de 

estar na altura de as cortar para evitar a maturação das sementes e a sua 

propagação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------De seguida, interveio a Sr.ª Vereadora Ana Patrícia Sanches que alertou para a 

necessidade de se fazer uma intervenção na rua do Mercante, porque dado o seu mau 

estado de conservação, se torna perigosa para a circulação, tendo já lá ocorrido 

diversos acidentes. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Prosseguindo, a Sr.ª Vereadora referiu-se ao apoio que foi concedido para a 

realização da Volta a Portugal em Bicicleta, para questionar porque é que Águeda 

pagou mais que a Câmara da Mealhada, que participou no mesmo programa. --------- 

--------Relativamente à questão da eventual diferença do apoio concedido pelos 

municípios de Águeda e Mealhada para a Volta a Portugal em Bicicleta, o Sr. 

Presidente disse que se vai informar da questão, que desconhece. ------------------------ 

--------Quanto à estrada do Mercante, o Sr. Presidente informou que a elaboração do 

projeto está em fase adiantada e que se espera que, ainda, este ano, se possa lançar 

a obra a concurso mas que, entretanto, se vão tomar algumas providencias para 

melhorar a situação. ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A seguir, o Sr. Presidente enalteceu o facto de, pela 1.ª vez, uma equipa 

sediada em Águeda, ter ganho a Volta a Portugal em Bicicleta.------------------------------ 

--------A terminar este ponto da Ordem do Dia, o Sr. Presidente informou os Srs. 

Vereadores, nos termos do disposto no  n.º 4 do artigo 41,º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, que motivos ponderoso impedem a realização da 2.ª reunião do mês de 

setembro no dia 15, pelo que a mesma será adiada para o dia 22, à mesma hora. ---- 

---------ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO E DA REUNIÃO N.º 12/22 ----------------------------- 

---------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 nas reuniões a 

que as mesmas dizem respeito, as ata da última reunião e da reunião n.º 12/22, tendo 

as mesmas sido aprovadas por unanimidade. ---------------------------------------------------- 
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--------De seguida, passou-se à análise e apreciação dos demais assuntos constantes 

da Ordem do Dia, encontrando-se todos os documentos de suporte infra referidos, 

arquivados na Aplicação Informática, junto à Agenda da presente reunião.--------------- 

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

--------PROPOSTA 323/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM VALE 

GRANDE - AGUADA DE CIMA ----------------------------------------------------------------------- 

--------Tendo-se vistoriado a totalidade da obra de Pavimentação de arruamentos em 

Vale Grande – Aguada de Cima e verificando-se que a mesma se encontra concluída, 

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

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

Empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à liberação de 15% da 

caução existente, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 5 do artigo 295.º do 

Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto. ----------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 324/22 - ESTRADA DE ÁGUEDA A A-DOS-FERREIROS (EN333) 

- PEDIDO DE REVISÃO EXTRAORDINÁRIA DE PREÇOS - RATIFICAÇÃO DO 

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DATADO DE 10 DE 

AGOSTO DE 2022 --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo do disposto no 

n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com 

o n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, ratificar o despacho 

do Sr. Presidente, datado de 10 de agosto findo, através do qual, dado o caráter 

extraordinário e urgente do assunto, aprovou o pedido de revisão extraordinária de 

preços apresentado pelo adjudicatário da empreitada de Estrada de Águeda a A-dos-

Ferreiros (EN 333), aceitando-se deste modo a fórmula proposta F15 – Grandes 

reparações de estradas, tendo em conta as informações técnicas que foram presentes 

e se encontram arquivadas na Aplicação Informática junto à  Agenda desta reunião. - 

--------Sobre este assunto, o Sr. Vereador Luís Pinho informou que, na sua perspetiva, 

as propostas de Revisão de Preços devem ser instruídas com as contas respetivas.-- 

--------PROPOSTA 325/22 - APROVAÇÃO DO MAPA DE TRABALHOS 

COMPLEMENTARES N.º 2, BEM COMO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO - 

LOTEAMENTO MUNICIPAL DO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO - FASE 2. 

--------Analisada a proposta que foi presente, constatou-se que na obra de Loteamento 

Municipal do Parque Empresarial do Casarão – Fase 2 , foram levados a efeito 

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

valor de 107.837,81€, Trabalhos Complementares a preços de acordo (encargo do 

município 100%), no valor de 27.684,62€, Trabalhos Complementares a preços de 
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contrato (encargo do município 50%), no valor de 356,28€, sendo que ficará a encargo 

do município o montante de 178,14€ (correspondente a 50%) e Trabalhos a Menos no 

valor de -18.440,00€. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

aprovar a execução dos trabalhos complementares, dos preços unitários dos trabalhos 

complementares a preços de acordo, dos trabalhos complementares a preços de 

contrato e dos trabalhos a menos. ------------------------------------------------------------------- 

--------De igual modo foi deliberado aprovar a prorrogação do prazo para a execução 

da obra por um período de 90 dias. ------------------------------------------------------------------ 

--------PROPOSTA 326/22 - EMPREITADA DE “LOTEAMENTO MUNICIPAL DO 

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

DO 2º CONTRATO ADICIONAL ---------------------------------------------------------------------- 

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

no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, aprovar a minuta do 2º 

Contrato Adicional da Empreitada “Loteamento Municipal do Parque Empresarial do 

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

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

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

---------PROPOSTA 327/22 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - PROCESSO 

DE OBRAS N.º 168/22 ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

definidas no n.º 4 do artigo 6.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de setembro, aprovar o destaque de uma parcela de 

terreno com a área de 723,41m2 a destacar de um prédio inscrito na matriz predial 

rústica sob o artigo n.º 2600 e descrito na conservatória do registo predial de Águeda 

sob o n.º 5492, com a área total de 1.430,91m2, confinante com a rua 18 de maio, na 

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

--------O prédio é propriedade da firma Pghouse .------------------------------------------------- 

--------A área da parcela sobrante é de 693,50m2 e a área de cedência ao espaço 

público 14,00 m. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------IMPOSTOS MUNICIPAIS ----------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 328/22 - DECISÃO DE ANULAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

MAJORAÇÃO IMI ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------Tendo em conta as duvidas suscitadas, a Câmara deliberou, por unanimidade 

retirar este assunto para agendamento em próxima reunião. --------------------------------- 

---------CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES ------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 329/22 - APROVAÇÃO DOS PREÇOS DOS BILHETES 

REFERENTES À REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS DO CENTRO DE ARTES DE 

ÁGUEDA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 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 novembro e dezembro 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 Ana Sanches que justificaram o seu 

sentido de voto pelo fato do custo dos espetáculos ser superior às receitas previstas. 

-------O Sr. Presidente fez uso do voto de qualidade, de acordo com o disposto no n.º 2 

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

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

--------PROPOSTA 330/22 - ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

COM O ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, PARA A CRIAÇÃO DO 

CLAIM DE ÁGUEDA ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, considerando o enquadrado nas alíneas o) e v) 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 o aditamento ao protocolo de cooperação com o Alto 

Comissariado para as Migrações, no âmbito do Centro Local de Apoio à Integração de 

Migrantes de Águeda, de acordo com a proposta remetida pelo Alto Comissariado para 

as Migrações que foi presente e  se encontra arquivada na Aplicação Informática junto 

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

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

---------PROPOSTA 331/22 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO EM GÉNERO – 

EQUIPAMENTO DE CICLISMO ---------------------------------------------------------------------- 

--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra 

das Sras. Vereadoras Daniela Herculano e Ana Sanches, nos termos do disposto nas 

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

setembro, na sua redação atual, atribuir à Guarda Nacional Republicana  um apoio em 

género (equipamento de ciclismo), até ao montante máximo de 670,00 €, conforme 

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

Agenda desta reunião. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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--------O Sr. Vereador Luís Pinho disse que votava a favor dado o valor e o fim a que 

se destina. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 332/22 - RATIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO PROTOCOLO DE 

COOPERAÇÃO, CELEBRADO ENTRE O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

ÁGUEDA SUL E A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA, PARA FIXAR UM QUADRO 

DE COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DO CENTRO TECNOLÓGICO ESPECIALIZADO 

INDUSTRIAL  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

termos das alíneas d) e m) do artigo 23.º, da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º e do n.º 3 

do artigo 35.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 e ainda ao abrigo do artigo 164.º do Código do 

Procedimento Administrativo, considerando o caráter excecional e urgente do assunto, 

decorrente do prazo de candidatura e ainda da ausência de reuniões ordinárias de 

Executivo Municipal no período em questão, a ratificar a assinatura do Protocolo de 

Cooperação celebrado entre o Agrupamento de Escolas de Águeda Sul e a Câmara 

Municipal de Águeda, para fixar um quadro de cooperação no âmbito do Centro 

Tecnológico Especializado Industrial, o qual foi presente e  se encontra arquivado na 

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

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

---------PROPOSTA 333/22 - CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS 

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

--------A seguir, a Câmara analisou a proposta que foi presente e 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  

celebração do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências com a 

União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo para limpeza de terras e execução 

de valetas na Travessa do Pardelo, em Barrô, e Construção de muros, passeios, 

valetas e aquedutos na Rua do Porto das Vacas, em Barrô, no valor de 15.000,00 € , 

nos precisos termos da referida proposta e da minuta que foi presente e aprovada e se 

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

---------PROPOSTA 334/22 - CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E AS FREGUESIAS PARA ATRIBUIÇÃO DE 

APOIOS FINANCEIROS -------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos 

termos da proposta que foi presente, 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 União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, para atribuição de 

Apoio Financeiro, no valor total de 20.000,00 €, para o quadro de novas obras que se 

pretendem que sejam executadas pelas freguesias, durante o ano de 2022, com o 

apoio financeiro do Município de Águeda, cuja Minuta foi presente e aprovada e se 

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

---------PROPOSTA 335/22 - ALTERAÇÃO DE PROTOCOLO PARA A ATRIBUIÇÃO 

DE APOIOS À UNIÃO DE FREGUESIAS DE ÁGUEDA E BORRALHA PARA 

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VIATURAS E EQUIPAMENTOS DURANTE O ANO DE 

2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Municipal, de acordo com o disposto no 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, todos do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a alteração da proposta de celebração do Protocolo entre 

o Município e a União de Freguesias de Águeda e Borralha, aprovada no passado dia 

30 de junho de 2022, para a atribuição de apoio financeiro, no valor total de 

28.869,51€, de acordo com a minuta que foi presente e aprovada e se encontra 

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

---------A propósito deste assunto, o Sr. Vereador Luís Pinho disse que, na sua opinião, 

algumas máquinas e equipamentos da Juntas/Uniões de Freguesias poderiam ser, 

através de protocolos, partilhados entre duas ou três autarquias, permitindo uma maior 

e mais eficaz utilização. --------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 338/22 - 3.ª PRORROGAÇÃO DOS ACORDOS DE EXECUÇÃO 

ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA E AS FREGUESIAS/UNIÕES DE 

FREGUESIAS PARA A CONCRETIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO LEGAL DE 

COMPETÊNCIAS ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

deliberou, por unanimidade, nos precisos termos da mesma e de acordo com o 

previsto nas alíneas m) e n), do artigo 33.º e nas alíneas k) e l) do artigo 25.º do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com os n.ºs 3 e 4, do artigo 41.º, 

da Lei n.º 50/2018, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 3.ª 

prorrogação dos acordos de execução, com efeitos até à celebração dos autos de 
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transferência de competências previstos no artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 

57/2019, o que se conta venha a acontecer até 31.12.2022, prevendo-se a 

transferência da 3.ª e 4.ª tranches referente a 2022, nos termos do documento que 

constitui o anexo I à referida proposta e que se encontra arquivado na Aplicação 

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

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

---------PROPOSTA 336/22 - DIREITO DE PREFERÊNCIA SOBRE O LOTE 13N-2. ----

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

por unanimidade, retirar esta assunto e agendá-lo para próxima reunião. – 

---------DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ------------------------------------------------------ 

---------PROPOSTA 337/22 - TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA O 

MUNICÍPIO NO DOMÍNIO DAS VIAS DE COMUNICAÇÃO, NO ÂMBITO DO 

DECRETO-LEI N.º 100/2018, DE 28 DE NOVEMBRO ----------------------------------------- 

--------Tendo em vista o referido na proposta que foi presente, a Câmara, deliberou, por 

unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a decisão de comunicar 

à empresa Infraestruturas de Portugal que, nesta fase, considerando que ainda não foi 

recebido o projeto de transferência, só aceita a transferência da competência de 

gestão dos troços de estrada e dos equipamentos e infraestruturas neles integrados, 

localizados nos perímetros urbanos, incluindo o subsolo, ocorrendo a indicada 

transferência de competências no prazo de 60 dias a contar da receção por parte da 

IP da comunicação supra referida. ------------------------------------------------------------------- 

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

---------Dada a palavra ao publico presente, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 

49.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, usou da palavra o Sr. António 

Cardoso que informou que na Rotunda de Assequins, a altura das plantas ali 

existentes, reduz a visibilidade tornando perigosa a circulação no local. ------------------ 

---------A Câmara tomou nota do exposto. ---------------------------------------------------------- 

---------Eram dezasseis horas e quarenta minutos quando o Sr. Presidente declarou a 

reunião encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Maria de 

Lurdes Duarte da Fonseca, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente, de 

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

setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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