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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 18/22 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 6 DE OUTUBRO DE 2022 

 

--------Aos seis dias do mês de Outubro 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 PELOS SRS. 

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

--------Neste ponto das Informações o Sr. Presidente deu conhecimento de que se 

deslocou a Atenas (Grécia), na companhia do Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

e da técnica Municipal Chefe da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade, para 

participar em evento em que o Município de Águeda foi eleito como um dos 100 

destinos mais sustentáveis do mundo, como reconhecimento pelas boas práticas de 

sustentabilidade que tem vindo a implementar. --------------------------------------------------- 

--------Continuando a sua intervenção, o Sr. Presidente informou que este evento 

mundial aconteceu de forma presencial depois de dois anos de conferências online, 

onde foram expostas e discutidas todas as medidas adotadas pelo Município ao nível 

da sustentabilidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Acrescentou o Sr. Presidente que as medidas que têm sido aplicadas pelo 

Município de Águeda, na área do turismo, da sustentabilidade, da qualidade, do 

ambiente e desenvolvimento, da cultura e desporto, são olhadas como exemplo por 

vários organismos internacionais, o que demonstra o impacto que essas decisões 

podem ter no mundo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Informou, ainda, o Sr. Presidente que Águeda foi convidada a partilhar as boas 

práticas no painel “Comunidades prósperas”, o que é bastante prestigiante e honroso 

para o Município. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------O Sr. Vereador Antero Almeida, que interveio a seguir, principiou por dizer, 

referindo-se à forma como foi encarado, na última reunião, o que disse relativamente 
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às contratações efetuados para o Centro de Artes de Águeda, que o Executivo em 

permanência tem dificuldades em lidar com criticas e sugestões, porque, segundo 

afirmou, não lhe foi permitido concluir a sua intervenção, não obstante ainda não estar 

concluído o Período de Antes da Ordem do Dia. ------------------------------------------------- 

--------Disse, também, este Sr. Vereador, que não admite ameaças e faltas de respeito, 

porque está no Executivo em representação de 2.911 munícipes que votaram nele e  

embora represente todos os munícipes do Concelho, sobretudo por esses, exige 

respeito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Além disso, acrescentou o Sr. Vereador Antero Almeida, entende que o facto de 

não gostarem do que pergunta é prova de que está no caminho certo, e é isso que 

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

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

à forma como foi dado fim ao período de Antes da Ordem do Dia na última reunião, 

não chegou a concluir a sua intervenção sobre as contratações para o Centro de Artes 

de Águeda porque o que pretendia era ver esclarecida a situação contratual do 

Coordenador  daquele espaço, José Augusto Serra. -------------------------------------------- 

--------Segundo foi informado, acrescentou o Sr. Vereador Antero Almeida, o Sr. José 

Augusto Serra foi contratado para coordenador do Centro de Artes de Águeda e, 

efetivamente, em caso de concurso publico, não se pode limitar quem quer concorrer 

mas que, pela reação do Sr. Vereador Edson Santos na última reunião, viu que 

haviam outros problemas, e, na sua opinião, ou não sabiam e ficaram admirados ou 

sabiam e foram coniventes. ---------------------------------------------------------------------------- 

--------Prosseguindo no uso da palavra o Sr. Vereador Antero Almeida disse que falou 

na última reunião das dificuldades de comunicação da Associação S.O.S. Certima e 

que, na Sessão da Assembleia Municipal que se realizou no dia 23 de setembro 

último, outras pessoas falaram sobre o mesmo assunto, pelo que o problema existe e 

não foi só ele a falar dele. ------------------------------------------------------------------------------ 

--------Neste ponto da Ordem do Dia o Sr. Vereador Antero Almeida perguntou, ainda, 

se na empreitada de requalificação do Mercado Municipal, as obras estão a decorrer 

conforme o planeado.------------------------------------------------------------------------------------ 

--------De seguida, usou da palavra o Sr. Presidente para afirmar que estão aqui para 

se respeitarem uns aos outros e que isso se aplica a todos os Membros do Executivo, 

sem exceção. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

--------Disse também o Sr. Presidente, que a falta de respeito não se pode tolerar, que 

nunca se deve por em causa a honra dos outros e que todos se devem lembrem que  

estão nestas funções para honrar todos os munícipes, não apenas aqueles que 

votaram em cada um. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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-------Acrescentou o Sr. Presidente, que está tranquilo quanto ao modo como a 

Câmara está a resolver os problemas dos munícipes, porque todas as denuncias feitas 

pela oposição para estâncias superiores, relativamente a assuntos que entendiam não 

estarem a ser legalmente resolvidos, nunca deram em nada, nunca lhes foi dada 

razão, por isso está satisfeito com os procedimentos que têm sido adotados. ----------- 

-------Quanto ao Rio Certima e às criticas da Associação S.O.S. Certima, está provado 

que apenas a Câmara de Águeda tem feito algo por aquele rio, assim como, também, 

é a única que tem limpo a Pateira através da remoção dos Jacintos, porque nenhuma 

outra Câmara, por onde também correm esses cursos de água, ou a Agência 

Portuguesa do Ambiente, fizeram alguma coisa para acabar com a poluição que tanto 

se apregoa.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Sobre este mesmo assunto, o Sr. Presidente acrescentou que esperava que a 

Associação S.O.S. Certima fosse mais participativa e não apenas critica. ---------------- 

--------Relativamente à antiga ponte sobre o rio Vouga, em Lamas do Vouga, que caiu, 

o Sr. Presidente informou que, através do Orçamento Municipal, é incomportável 

proceder à sua reparação, e através de Fundos do Poder Central, existem inúmeras 

dificuldades em obter qualquer apoio, uma vez que não se trata de obra classificada e 

não serve tantas pessoas que justifique os gastos a que obriga a reparação. ----------- 

--------As obras de requalificação do Mercado Municipal, informou o Sr. Presidente, 

apesar da reformulação do projeto, na parte da cobertura, estão a decorrer conforme o 

previsto e não se antevê, de momento, qualquer alteração no prazo de execução ou 

no valor da obra. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Voltando a usar da palavra, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que, 

oportunamente foi celebrado contrato com o Sr. José Augusto Serra, mediante 

procedimento por Ajuste Direto, para exercer as funções de Coordenador do Centro de 

Artes de Águeda, por um período de 178 dias, até que o concurso publico que estava 

em curso para ocupação daquele lugar, estivesse concluído; como esse período pelo 

qual o Sr. José Augusto Serra foi contratado já foi ultrapassado, o Sr. Vereador Antero 

Almeida solicitou o ponto da situação, se o contrato foi renovado ou foi levado a efeito 

qualquer outro tipo de procedimento. ---------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Edson Santos informou que o Contrato de Prestação de Serviços  

celebrado com o Sr. José Augusto Serra já terminou. Entretanto o concurso publico 

aberto para o lugar e Coordenador do Centro de Artes de Águeda já teve o seu termo 

e que, de acordo com o Júri do Concurso, a pessoa selecionada para ocupar esse 

lugar, de acordo com os critérios previamente estabelecidos, foi o Sr. José Augusto 

Serra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Antero Almeida referiu que o Sr. 

Presidente, há já algum tempo, informou que a realização no AgitÁgueda teria 

ultrapassado o valor de 800.000,00€, mas que, por algumas contas que fez, lhe 

parecer que foi gasto muito mais, pelo que solicita que lhe indiquem, com rigor, quanto 

foi despendido com aquele evento. ------------------------------------------------------------------ 

--------Referindo-se a aproximação da época natalícia e dos tradicionais enfeites das 

ruas e outros locais públicos, o Sr. Vereador Antero Almeida disse ao Sr. Presidente 

que, fazendo fé nas competências de que se alega, certamente já tem um Plano de 

Sustentabilidade para o consumo de eletricidade nessa época, dada a crise energética 

que se está a viver . -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Disse, ainda, este Sr. Vereador, que não entende porque foram três pessoas a 

Antenas (Grécia) para receber um prémio, que lhe causa estranheza, e solicita que o 

informem do montante das despesas efetuadas, se foi paga alguma joia à entidade 

organizadora  do evento, opinando que de futuro, se façam estas iniciativas de modo 

remoto, porque, se poupava, pelo menos, os gastos com os bilhetes de avião. --------- 

--------O Sr. Presidente informou que não se está a pensar em reduzir o consumo de 

energia porque, há já vários anos isso vem a ser feito; o Município de Águeda têm 

vindo a investir na sustentabilidade e na otimização de recursos, e é por esse motivo  

tem recebido prémios. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

dizer que, já por diversas vezes, foi falado que o modelo de informação financeira do 

município, que se tem disponibilizado ao Executivo, não é a mais adequada e já se 

resolveu que seria alterado, o que ainda não aconteceu, pelo que sugere que essa 

mesma incorpore uma listagem de todos os pagamentos efetuados no período a que 

se refere. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Continuando a intervir, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano disse que queria 

parabenizar a família Arromba pelo celebração dos 45 anos do seu negócio de 

ourivesaria, pelo trabalho e inovação e  serviço prestado aos aguedenses. -------------- 

---------A seguir, esta Sr.ª Vereadora apresentou, também, os seus parabéns à Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA) da Universidade de Aveiro (UA) 

que festeja hoje os seus 25 anos e felicitou todos quanto ao longo destes anos têm 

contribuído para a qualidade de ensino que ali se administra e a tornou numa escola 

de referência, com  práticas pedagógicas inovadoras, centradas nos estudantes e com 

estreita cooperação com a sociedade.--------------------------------------------------------------- 

---------A Sr.ª Vereadora, prosseguindo a sua intervenção, informou que os três 

Vereadores da oposição vão enviar o último Boletim Municipal para que a Entidade 

Reguladora da Comunicação Social, para que esta entidade se pronunciar sobre o seu 
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conteúdo, considerando que no mesmo, assim como nos anteriores, não é feita 

qualquer referência aos contributos prestados pela oposição. ------------------------------- 

--------Prosseguindo este ponto da Ordem do Dia, interveio o Sr. Vereador Luís Pinho 

que principiou por dizer que se associa à intervenção da Sr.ª Vereadora Daniela 

Herculano, no que se refere às felicitações pelos aniversários da firma Arromba e da 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, bem como da intenção de 

remeter o Boletim Municipal para apreciação da Entidade Reguladora da 

Comunicação Social. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------A seguir, referindo-se à estrada de Assequins, o Sr. Vereador Luís Pinho 

lembrou que o Sr. Presidente disse, na última reunião, que a Câmara não podia 

intervir naquela via, porque não tinha autorização da empresa IP, que é quem tem 

competência para isso, podendo apenas intervir no Largo do Pau, mas que, em 

reunião realizada em 17 de fevereiro último, tinha informado que, após várias 

reuniões, ficou resolvido que a Câmara iria fazer, o mais rápido possível, uma nova 

rede de águas pluviais na zona baixa daquela povoação, ficando a IP de proceder à 

repavimentação da estrada. --------------------------------------------------------------------------- 

--------Posto isto, o Sr. Vereador Luís Pinho, tendo presente que a IP repavimentou  

esta via recentemente, questionou se a Câmara efetuou a rede de águas pluviais, 

conforme o Sr. Presidente tinha informado, ou se ainda tem intenção de o fazer, o que 

iria originar que a via que foi reparada fosse danificada. --------------------------------------- 

--------O Sr. Presidente informou que o projeto para o Largo do Pau já está elaborado. 

Quanto à estrada, a mesma foi repavimentada pela empresa IP por ser de sua 

competência. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A rede de águas pluviais, informou o Sr. Presidente, não foi substituída por se 

ter considerado que não era necessário. ----------------------------------------------------------- 

--------Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Luís Pinho referiu-se à Festa das 

Lambarices para questionar se a Câmara recebeu o relatório comprovativo de que foi 

dado cumprimento à alínea d) da Cláusula 3.ª do Contrato Tripartido celebrado entre 

CMA, GPAC e a Associação de Vale Domingos, que previa que, na 2.ª edição do 

evento, que ocorreu de 29 a 31 de julho último, fosse reinvestido 75% da receita de 

bilheteira da 1.ª edição. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------Sobre este mesmo assunto, o Sr. Vereador Luís Pinho disse que é do 

conhecimento publico que estavam reservados, para reinvestimento nesta segunda 

edição do evento, 140.963,80 € e que é, também publico, que a organização referiu 

que o evento de 2022 teve um orçamento de cerca de 50.000€, pelo que questiona  se 

se comprovar a existência de diferença entre o investimento realizado na 2.ª edição e 
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o valor que a Associação estava obrigada contratualmente, se essa diferença vai ser 

devolvida. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Acrescentou este Sr. Vereador que se o Relatório foi entregue, que lhe seja 

disponibilizado, se não, que o mesmo seja solicitado à Associação. ----------------------- 

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

Certificação do Município de Águeda, em evento internacional, como um exemplo de 

boas práticas e um dos 100 destinos mais sustentáveis do mundo, solicitou os 

seguintes elementos: ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Relatório do Índice de Sustentabilidade; ---------------------------------------------------- 

--------Trabalho que foi apresentado em Atenas; -------------------------------------------------- 

--------Relatórios dos custos que a Câmara suportou. ------------------------------------------- 

--------Sobre este mesmo assunto o Sr. Vereador Luís Pinho perguntou ao Sr. 

Presidente se tinha conhecimento de algum Município que se tenha candidatado a 

este prémio e não tenha ganho e concluiu dizendo que, independentemente de tudo, 

um prémio é sempre um prémio. --------------------------------------------------------------------- 

---------A terminar este ponto da Ordem do Dia o Sr. Vereador Edson Santos realçou o 

o êxito da prova do Desportivo Atlético de Recardães (DAR), inserida na estratégica 

de promoção do concelho, que teve lugar no passado dia 05, realçando a organização 

exemplar e a importância do desporto aliado à promoção de Águeda e do Turismo, 

contribuindo para uma maior promoção da economia local. ----------------------------------- 

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

--------SUA APROVAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------- 

--------Tendo em conta a justificação apresentada pelo Sr. Presidente, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, retirar a Ata da última reunião e agendá-la para próxima 

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

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

--------PROPOSTA 360/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS, POR 

LOTES, EM A-DOS-FERREIROS, RAIVO E VALONGO DO VOUGA - LOTE 2: 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM VALONGO DO VOUGA; ------------------------------------- 

-------Tendo-se vistoriado a totalidade da obra de Pavimentação e Repavimentação de 

Vias, por Lotes, em Á-dos-Ferreiros, Raivo e Valongo do Vouga – Lote 2: 

Pavimentação de Vias em Valongo do Vouga, 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 
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liberação de 30% da caução existente, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 5 e 

n.º 8 do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos (CCP). ------------------------------ 

--------PROPOSTA 361/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - REABILITAÇÃO DA REDE PLUVIAL BAIXA DA CIDADE 

DE ÁGUEDA (RUA FERNANDO CALDEIRA, RUA LUÍS DE CAMÕES E PRAÇA DA 

REPUBLICA)----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Seguidamente a Câmara deliberou proceder à liberação de 15% da caução 

existente para a obra de Reabilitação da Rede Pluvial Baixa da Cidade de Águeda 

(Rua Fernando Caldeira, Rua Luís de Camões e Praça da República), uma vez que, 

depois de efetuada vistoria à totalidade da empreitada se verificou 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.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-------Durante a análise deste assunto, o Sr. Vereador Luís Pinho disse que se ia 

abster porque, considerando os acontecimentos de setembro último, em que choveu 

intensamente num curto período de tempo e a baixa de Águeda ficou alagada, deduz 

que as obras não estarão executadas conforme os estudos/projetos que foram 

elaborados, ou estes não respondiam às necessidades para que foram projetados. -- 

-------Tanto a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano como o Sr. Vereador Antero Almeida 

disseram que a sua abstenção se deve, também, à questão que foi levantada pelo Sr. 

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

--------O Sr. Presidente explicou as obras que foram levadas a efeito na rua Fernando 

Caldeira, rua Luís de Camões e Praça da Republica, que se destinavam a evitar as 

cheias originadas pelo elevado caudal do rio e não este tipo de ocorrências, em que 

chove intensamente num curto período de tempo. ---------------------------------------------- 

-------Informou, ainda o Sr. Presidente que as primeiras chuvas são sempre 

problemáticas, porque transportam muitos detritos que depressa entopem as sarjetas, 

o que provoca os alagamentos. ----------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 362/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE A IGREJA 

E CENTRO CÍVICO DA TROFA ---------------------------------------------------------------------- 

--------Tendo-se vistoriado a totalidade da obra de Requalificação da Zona Envolvente 

à Igreja e Centro Cívico da Trofa 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, 
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a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 5 e 

n.º 8 do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), proceder à liberação de 

30% do valor da caução existente. ------------------------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 363/22 - ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO 

DA ORGANIZAÇÃO DO “FESTIVAL DA UNIÃO DE BANDAS DE ÁGUEDA” DE 2022 -

-------Na continuação dos trabalhos, a Câmara deliberou, nos precisos termos da 

proposta que foi presente e de acordo com o disposto nas 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, considerando que o 

“Festival da União de Bandas de Águeda”, que se realizou no Largo Nossa Sra. da 

Saúde, em Fermentelos, no dia 02 do corrente mês de outubro, é um evento inserido 

na estratégia de desenvolvimento cultural concelhia, atribuir um apoio financeiro, no 

valor global até 13.000,00€, à União de Bandas de Águeda, para fazer face às 

despesas realizadas com o catering para cerca de 400 músicos e organizadores, dois 

palcos com sonorização, ornamentação e divulgação do evento. --------------------------- 

-------Durante a análise deste assunto foram feitas diversas considerações, 

nomeadamente sobre o caráter excecional do apoio e o interesse municipal do evento 

em causa. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Vereadores Luís Pinho e Antero Almeida e a abstenção da Sr.ª Vereadora Daniela 

Herculano. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Luís Pinho apresentou a Declaração de Voto de vencido que a 

seguir se transcreve, a que o Sr. Vereador Antero Almeida se associou e a Sr.ª 

Vereadora Daniela Herculano disse que se abstinha por não se considerar 

suficientemente esclarecida sobre a proposta apresentada. ---------------------------------- 

--------”DECLARAÇÃO DE VOTO DE VENCIDO ------------------------------------------------- 

--------Face ao disposto no artigo 11.º n.º da parte F1 do Código que refere: ------------- 

--------“…não são consideradas elegíveis as seguintes iniciativas: -------------------------- 

--------a) Jantares/almoços do aniversário da entidade ou organismo; ---------------------- 

--------b) Projeto (s) ou atividade (s) que não cumpram os critérios estipulados na 

presente Parte; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------c) Ações de convívio entre os associados/membros da entidade ou organismo 

(matanças de porco, rally papers, magustos, passeios de BTT e/ou cicloturismo, 

desfiles de noiva, café concertos, saraus, bailes, gincanas, aulas ginástica, torneios de 

matraquilhos, sardinhadas, entre outras).” --------------------------------------------------------- 

-------E considerando que o apoio de 2021 para evento da mesma natureza e após 

apreciação que fiz foi remetido para apreciação do Tribunal de Contas por entender 
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que não cumpria o regulamento municipal e enfermava de várias irregularidades, voto 

contra a presente proposta. ---------------------------------------------------------------------------- 

--------Solicito desde já dossier completo que venha a ser apresentado para justificação 

das despesas objeto de apoio.” ----------------------------------------------------------------------- 

-------Durante a análise e votação do próximo assunto da Ordem do Dia, a Sr.ª 

Vereadora Daniela Herculano retirou-se da reunião, por se considerar impedida, nos 

termos do disposto no artigo 13.º do Regimento das reuniões do Órgão Executivo do 

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

--------PROPOSTA 364/22 - ATRIBUIÇÃO DE UM ADIANTAMENTO DE VERBA ÀS 

COLETIVIDADES DESPORTIVAS CONCELHIAS – ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023 

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

deliberou, por unanimidade, de acordo com o disposto nos números 8 e 9 do artigo 

16º/F2, os números 4 e 5 do artigo 19º/F2 do Código Regulamentar do Município de 

Águeda - Associativismo Desportivo (F2) e no artigo 9º do Decreto-Lei n.º 273/2009 de 

1 de outubro e das 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, proceder à atribuição dos adiantamentos de verba que a seguir se 

discriminam: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Associação Desportiva de Travassô – 3.395,00€; ---------------------------------------- 

--------Casa do Povo de Valongo do Vouga – 2.295,50€; --------------------------------------- 

--------Centro Cultural de Barrô – 3.291,25€; ------------------------------------------------------- 

--------Clube Desportivo Águeda Bike Friends – 557,50€; -------------------------------------- 

--------Ginásio Clube de Águeda (GiCA) – 9.673,75€; ------------------------------------------- 

--------Liga dos Amigos de Aguada de Cima (LAAC) – 9.722,37€; --------------------------- 

--------Recreio Desportivo de Águeda (RDA) - 9.293,00€; -------------------------------------- 

--------Sporting Clube de Fermentelos – 8.720,63€; ---------------------------------------------- 

--------União Desportiva Mourisquense - 5.677,00€; --------------------------------------------- 

--------De igual modo foi deliberado aprovar os Contratos-Programa respetivos, que 

foram presentes e se encontram arquivados na Aplicação Informática junto à Agenda 

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

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

--------PROPOSTA 365/22 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2022/2023 - FORNECIMENTO 

DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CEB; -------- 

--------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, após as 

explicações dadas pela Sr. Vereadores Marlene Gaio, nos precisos termos da 

proposta que foi presente e tendo em conta o disposto na alínea hh) do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar os valores previsionais 

referentes ao fornecimento de refeições escolares aos alunos do pré-escolar e do 1.º 
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ciclo do ensino básico dos meses de setembro e outubro, no montante total de 

90.957,84 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

--------PROPOSTA 366/22 - UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS 

MUNICIPAIS POR PARTE DOS ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA MARQUES DE 

CASTILHO (ESMC) -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Face ao referido na proposta que foi presente e tendo em vista o disposto na 

alínea u) do n.º1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização das Piscinas Municipais 

pelos alunos da Escola Secundária Marques de Castilho, inseridos na aula de 

Educação Física e isentar do pagamento da tarifa estabelecida na tabela de taxa 

referente aos alunos com necessidades educativas especiais decorrentes de 

limitações cognitivas e motoras, integrados na Educação Inclusiva, nos termos do 

artigo 4.º/C6, a alínea f) do n.º 1 do artigo 18.º/I do Código Regulamentar do Município 

de Águeda; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------De igual modo foi autorizado a utilização do Pavilhão Multiusos do GiCA por 

parte dos alunos da Escola Secundária Marques de Castilho (ESMC), inseridos na 

aula de Educação Física, ao abrigo do Contrato-Programa N.º 185/2011 e respetiva 

Adenda N.º 272/2013.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

que a Câmara deveria intervir junto do Ministério da Educação para que fosse feito o 

Ginásio na Escola Secundária Marques de Castilho. ------------------------------------------- 

--------Também o Sr. Presidente realçou essa necessidade e comentou os encargos 

anuais que a Câmara tem vindo a suportar com a cedência da utilização destes 

equipamentos, não tendo, ainda, sido ressarcido dessa despesa por parte do 

Ministério da Educação. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------Eram dezasseis 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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