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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 22/22 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

---------Aos quinze dias do mês de dezembro 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, 

LUÍS HERCULANO HENRIQUES PINHO e ANTERO RICARDO DOS SANTOS 

ALMEIDA. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

--------Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pela Sr.ª Vereadora  

DANIELA ALEXANDRA PEREIRA HERCULANO. ---------------------------------------------- 

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

---------Dando inicio a este ponto da Ordem do Dia o Sr. Vereador Luís Pinho  

parabenizou a Câmara pelo Município de Águeda ter sido distinguido como um dos 5 

melhores do país nos Prémios Nacionais de Turismo, na categoria de turismo 

autêntico, entre mais de 400 candidatos, o que considera muito positivo. ---------------- 

--------A seguir, o Vereador Luís Pinho referiu-se a uma peregrinação anual que é feita 

à Nossa Senhora da Paz, no lugar do Beco, na freguesia de Macinhata do Vouga, por 

gentes de Mogofores, no concelho de Anadia, pelo que sugeriu que este 

acontecimento seja referenciado como evento de importância municipal. ---------------- 

---------O Sr. Presidente informou que é conhecedor dessa tradição de um grupo de 

pessoas de Mogofores se deslocarem, de carro, todos os anos ao Beco, à romaria da 

Nossa Senhora da Paz. --------------------------------------------------------------------------------- 

---------Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Luís Pinho referiu que das 3.881 

empresas que o IAPMEI premiou, relativamente ao ano de 2021, com o estatuto de 

PME Excelência, 45 são do concelho de Águeda, o que o deixa muito satisfeito, 

desejando a todas estas empresas os maiores sucessos. ----------------------------------- 

---------Continuando a sua intervenção, o Vereador Luís Pinho sugeriu que fosse 

retirada da Agenda da próxima sessão da Assembleia Municipal a proposta relativa à 

revogação do protocolo de Colaboração n.º 85/2022 e celebração de Contrato 

Interadministrativo com a freguesia de Macinhata do Vouga por entender que, com os 
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prazo constantes do contrato que se pretende celebrar, é inexequível o seu 

cumprimento. –--------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------A seguir, este Sr. Vereador informou que a convite da Delegação da Cruz 

Vermelha de Águeda, através do seu coro misto, esteve presente no evento cultural 

Concerto de Santa Eulália, integrado no projeto "Cantando o Natal 2022", que 

decorreu no dia 10 de Dezembro de 2022 na lgreja Paroquial de Aguada de Cima e 

que, em representação da Câmara, efetuou a entrega de um presente oferecido pela 

CM de Águeda ao Grupo Choral Polyphónico João Rodrigues de Deus, de Penela.--- 

--------Prosseguindo este ponto da Ordem do Dia, o Sr. Vereador Edson Santos 

entregou as Contas do AguitÁgueda 2022 e deu as explicação sobre algumas rubricas 

que entendeu mais relevantes. -----------------------------------------------------------------------  

--------De seguida, o Sr. Presidente procedeu à leitura do texto que a seguir se 

transcreve, subscrito por si e pelos  Srs. Vereadores Edson Santos, Marlene Gaio e 

Vasco Oliveira: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------“O Município de Águeda tem sido distinguido ao longo dos anos com vários 

prémios de excelência nacionais e internacionais que o tornam uma entidade ímpar. - 

--------Os contínuos sucessos apenas são possíveis alcançar com o devido esforço e 

empenho de todos os trabalhadores e colaboradores, elevando esta edilidade a motivo 

de orgulho da comunidade e mantendo incólume o seu significado e dignidade. É o 

desempenho diário de cada um dos seus trabalhadores, e de todos enquanto coletivo 

(onde assume particular relevo o espírito de equipa), que colocam o Município de 

Águeda neste momento no mapa nacional, mas também europeu e internacional. ---- 

--------Sensibilizada para a importância do bom desempenho dos seus trabalhadores e 

colaboradores, e sobretudo tendo em vista fomentar a união e o espírito de equipa e 

de entreajuda, que se traduz em claros benefícios para o desenvolvimento da 

organização, a Câmara Municipal de Águeda demonstrou sempre o seu profundo 

agradecimento àqueles que considera serem o elemento chave do sucesso desta 

instituição, através de iniciativas como a promoção de um almoço ou jantar de 

confraternização, que se realizou de forma ininterrupta, durante (que se tenha 

conhecimento) pelo menos mais de 40 anos, até, em 2020, terem surgido os 

constrangimentos associados à pandemia Covid 19, o que motivou que esta ação 

tenha sido substituída pela oferta de um cabaz de Natal, constituído por diversos 

géneros alimentares típicos desta época festiva. Para além do almoço/jantar de Natal, 

era distribuído igualmente por todos os trabalhadores, de há alguns anos a esta parte, 

um peixe de bacalhau para a ceia de Natal, fomentando-se a igualdade de todos os 

trabalhadores naquela que é, tradicionalmente, a refeição familiar mais importante do 

ano: a ceia de Natal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Entretanto, um grupo de trabalhadores do Município de Águeda tomou a 

iniciativa de constituir uma entidade, participada e constituída por trabalhadores desta 

autarquia, em 2021, designada Associação de Trabalhadores do Município de Águeda, 

cujo objeto é a assistência dos seus associados, a realização de atividades de caráter 

cultural, a promoção de atividades de formação ou valorização profissional e pessoal, 

a promoção de atividades desportivas e de lazer e a organização de formas de 

convívio entre trabalhadores do município. -------------------------------------------------------- 

---------O Presidente e os Vereadores com pelouros atribuídos foram perentórios no 

apoio que prestaram a todo o processo de constituição da referida associação, na 

defesa daqueles que são os interesses dos trabalhadores e colaboradores da Câmara 

Municipal e na clara convicção de que esta iniciativa representa uma extraordinária 

aposta na boa gestão dos recursos humanos, na promoção do espírito de equipa, 

cooperação e de entreajuda, que, por sua vez, se traduz em manifestos e evidentes 

benefícios ao nível da gestão e funcionamento da organização. ---------------------------- 

----------Neste âmbito, considerando o disposto na alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º do 

anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, donde resulta que compete à Câmara 

Municipal deliberar sobre a concessão de apoio financeiro ou de qualquer outra 

natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores do 

Município, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e 

desportivas, ou a concessão de benefícios sociais aos mesmos e respetivos 

familiares, foi apresentado em novembro de 2021 um pedido de apoio financeiro pela 

referida Associação de Trabalhadores, para o desenvolvimento da primeira atividade 

da mesma, que se traduziu na distribuição em dezembro de 2021, pelos trabalhadores 

da Câmara Municipal, de 530 cabazes de Natal com bacalhau. ----------------------------- 

--------Feito o enquadramento legal do pedido em causa, foi apresentada uma proposta 

à Câmara Municipal de atribuição do referido apoio, a qual foi aprovada na reunião da 

Câmara Municipal de 02.12.2021, com os votos contra dos senhores Vereadores Luís 

Pinho e Antero Almeida e com a abstenção da senhora Vereadora Daniela Herculano, 

tendo a Associação de Trabalhadores concretizado a respetiva atividade. --------------- 

---------Não satisfeitos com o voto contra e não obstante os esclarecimentos prestados 

pelos membros do executivo com pelouros atribuídos, destinados a evidenciar a 

legalidade do apoio atribuído à Associação de Trabalhadores, foi comunicado pelo 

senhor Vereador do Partido Socialista, Luís Pinho, que o processo referente à 

deliberação em questão foi remetido para apreciação do Tribunal de Contas. ---------- 

---------Nesta medida, embora tenha sido manifestado por parte da Associação de 

Trabalhadores a pretensão de formular um pedido de apoio este ano para 

concretizarem o tradicional almoço/jantar de Natal dos trabalhadores do Município – 
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face à importância que o mesmo assume como fonte de motivação e de agregação de 

toda a equipa que, no dia-a-dia, se empenha para concretizar todo o plano de 

atividades desta edilidade –, o Presidente e os Vereadores com pelouros atribuídos 

entendem que, perante a queixa apresentada pelo senhor Vereador do Partido 

Socialista, Luís Pinho, junto do Tribunal de Contas, não resta outra alternativa que não 

seja a de suspender a atribuição do apoio que permitiria a realização do almoço/jantar 

de Natal dos trabalhadores do Município por parte da Associação de Trabalhadores.- 

---------No entanto, o Presidente e os referidos Vereadores não podem deixar de 

manifestar o seu total desagrado e descontentamento com esta posição da oposição, 

que tanto embaraço causa perante a Associação que representa todos os 

trabalhadores e colaboradores da Câmara Municipal de Águeda. Lamentam, 

nomeadamente, que numa altura em que todos atravessamos períodos conturbados, 

pelos efeitos nefastos de uma pandemia e agora, pela guerra, pela crise financeira e 

sobretudo com todo o impacto que estes fatores têm causado na sociedade ao nível 

daquelas que são as competências profissionais, emocionais, sociais e humanas de 

cada um, a Câmara Municipal se veja impedida de apoiar atividades que proporcionem 

momentos de partilha, de alegria e de convívio entre os nossos trabalhadores e que se 

ponha em causa o espírito de equipa e de união em tempos tão difíceis como estes 

que vivemos. Preocupa-nos, sobretudo, que se negue o apoio a tantos colaboradores 

desta autarquia, que tanto dão de si em prol do excelente serviço que prestam à 

comunidade aguedense. -------------------------------------------------------------------------------- 

---------A última palavra nesta comunicação não pode deixar de ser dirigida a todos e a 

cada um dos trabalhadores que nos acompanham todos os dias do ano e que nos 

permitem cumprir, dia após dia, o compromisso que assumimos com cada um dos 

aguedenses, apelando à sua capacidade de resistência e de resiliência, registando, 

como sabem, que tudo faremos para ultrapassar os entraves que nos colocam, de 

modo a retomarmos o quanto antes a nossa tradição, pela importância que 

reconhecemos que a mesma assume para todos nós enquanto equipa e servidores do 

interesse público” . --------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Ouvida a leitura deste texto, o Sr. Vereador Luís Pinho fez a seguinte 

intervenção: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------”Relativamente à informação que acaba de ser lida pelo Sr. Presidente não  sei  

se ria ou se chore, porque, no ano passado, por esta altura, foi apresentada uma 

proposta pelo Sr. Presidente e demais vereadores com pelouro ao Executivo que eu 

analisei e votei contra. Não tendo qualquer tipo de inimizade ou má vontade com quem 

quer se seja da Câmara, aliás, logo nessa altura foi dito isso, e não tenho nada contra 

qualquer tipo de evento que se faça no âmbito desde que estribado na lei que existe, 
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para apoiar os funcionários da Câmara Municipal de Águeda que, com certeza, com 

brio, desempenham as suas funções.---------------------------------------------------------------- 

Aliás, é o Sr. Presidente, que tem a competência de gerir essa situação, acabou de 

referir isso, o que eu aceito na sua plenitude.------------------------------------------------------ 

--------Diferente é trazer uma proposta para votação em reunião de câmara que, na 

minha análise é ilegal. A proposta tal como veio a reunião de câmara pareceu-me que 

em situações idênticas já havia sido apreciada pelo Tribunal de Contas que as 

considerou sem enquadramento legal e, nesse sentido, eu, como sempre pedi a este 

órgão que não submetessem a votação situações dúbias ou que sejam ilegais e, 

entendendo eu, que a proposta carecia de enquadramento legal não a poderia votar 

favoravelmente, como não votarei nunca qualquer outra, seja para os funcionários da 

Câmara seja para quem for que padeça do mesmo mal e que assim a identifique.----- 

--------Aliás o Sr. Presidente bem sabe que existem outro tipo de iniciativas no âmbito 

do apoio aos funcionários e no âmbito do apoio nesta época natalícia que não estão 

proibidos por lei.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Poderiam ter sido promovidas outras iniciativas de apoio aos funcionários e 

familiares nesta época natalícia e sobre isso, neste ano, foram apresentadas zero de 

propostas, não chegaram nenhumas propostas de apoio aos funcionários da Câmara 

nesta época natalícia que tivessem enquadramento legal e pudessem ser votadas 

favoravelmente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Sei que foi dito, por algumas pessoas e nas redes sociais, que eu não gostava 

do Natal, isso não é verdade, quem me conhece sabe que gosto muito do Natal, que é 

essa a minha época preferida e não tenha inimizades com ninguém, aliás, no ano 

passado tinha acabado de chegar ao Executivo Municipal para ter inimizades com 

quem quer que fosse. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--------Faço parte de num Órgão colegial e que para o seu desempenho me foram 

atribuídas competências. No âmbito dessas competências votei; alertei o Executivo, 

nessa altura, de que entendia que aquilo não estava bem, foram obtidos alguns 

esclarecimentos e foi pedido na altura, para que a Câmara pedisse parecer à CCDR 

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

--------O que não fizeram, pelo menos não me chegou essa informação.------------------ 

--------Ainda assim, votaram favoravelmente a proposta que subscreveram porque 

entendiam, julgo eu, que tinham legitimidade legal para o fazerem. Se a tinham esse 

entendimento no ano passado, e eu mantinha a minha posição sobre a ilegalidade da 

proposta e considerando que poderiam voltar a apresentar em 2022 a mesma matéria 

a votação neste órgão solicitei ao Tribunal de Contas o esclarecimento das duvidas 

sobre a legalidade da proposta que aprovaram.-------------------------------------------------- 
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---------O facto de o Sr. Presidente e demais vereadores com pelouros atribuídos não 

terem apresentado qualquer proposta de apoio aos funcionários da Câmara este ano 

não pode ser imputado ao Vereador Luís Pinho porque têm maioria e poderiam decidir 

favoravelmente uma eventual proposta. Aliás, tal facto (a ausência de proposta de 

apoio aos funcionários municipais na época natalícia nos moldes da anterior), veio dar 

razão à posição que o Vereador Luís Pinho assumiu no ano passado. Pelo menos, 

dúvidas têm tendo em conta o teor da declaração lida pelo Sr. Presidente.--------------- 

-------De resto, sendo ilegal, o Executivo fez bem em não trazer propostas ilegais. ---- 

-------Gostaria de deixar as Boas Festas aos funcionários Municipais, que sabem bem 

que os prezo e alguns tenho como amigos. Nenhum deles se compra nem vende por 

um cabaz.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Agora há uma questão legal que tem que ser assegurada”.---------------------------- 

-------Sobre esta intervenção, o Sr. Presidente replicou que ao Sr. Vereador Luís Pinho 

não bastou votar contra e apresentar Voto der Declaração de Vencido, o que o ilibou 

de qualquer eventual responsabilidade pela deliberação tomada, ainda fez questão,  

mais tarde, de vir dizer que remeteu o assunto para o tribunal de Contas, estamos 

agora a aguardar o parecer da instituição. -------------------------------------------------------- 

---------Também o Sr. Vereador Antero Almeida se referiu a este assunto para dizer o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------“Repudio veementemente a tentativa de responsabilizar os Vereadores da 

Oposição de não haver Jantar de Natal, cabaz e bacalhau. De há meia dúzia de anos 

a esta parte tem havido alertas, chamadas de atenção e sugestões sobre questões de 

de legalidade, a que o Sr. Presidente não liga qualquer importância, porque tem 

maioria, além de que tem maioria, também, na Assembleia Municipal. -------------------- 

--------Acrescentou este Sr. Vereador que se se quer dar o bacalhau aos funcionários 

municipais, o almaço/jantar e o cabaz, se não se tem duvidas legais sobre o assunto, 

que se apresente e aprove a proposta, o Sr. Presidente tem  condições para isso, mas 

que não se impute a responsabilidade aos Vereadores da oposição”.---------------------- 

--------O Sr. Presidente retorqui que todos somos respossáveis pelos atos que 

praticamos e que, efetivamente, foi devido à exposição da questão ao Tribunal de 

Contas que este ano os Funcionários Municipais não tiveram direito ao bacalhau 

almoço/jantar de natal e cabaz. ----------------------------------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 440/22 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA – 

PROCESSO DE OBRAS N.º 344/22 ---------------------------------------------------------------- 

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

que a pretensão se enquadra nas condicionantes de isenção de controlo prévio, 
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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 2.000,90m2, de um prédio com a área de 4.103,90m2, 

localizado no gaveto entre a rua das Candeeiras e a rua D. Duarte Lemos, na União 

de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, sendo a área da parcela 

sobrante de 2103m2 e a área de cedência 12,43m2.-------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 441/22 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA – 

PROCESSO DE OBRAS N.º 343/88 ---------------------------------------------------------------- 

---------A seguir, 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, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o destaque de uma parcela de  terreno 

com a área de de 1065,67m2, a destacar do prédio com a área total de 1462,00m2, 

localizado na rua do Cruzeiro, n.º 191, no Gravanço, na União de Freguesias de 

Águeda e Borralha, sendo a área da parcela sobrante de 396,33m2. ---------------------- 

---------PROPOSTA 442/22 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - PROCESSO 

DE OBRAS N.º 326/89 ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

por unanimidade, aprovar o destaque de uma parcela de terreno com a área de  

2.047,00m2, de um prédio com a área total de 2.906,00 m2, sito na rua da Póvoa, n.º 

62, na União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, sendo a área da parcela 

sobrante de 859,00m2. ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 443/22 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - PROCESSO 

DE OBRAS N.º 402/22 ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------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, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, aprovar o destaque de uma parcela de terreno com a área de 683,53 

m2, de um terreno com a área total de 1438,88 m2, com descrição predial n.º 

3504/20100831 e inscrito na matriz rústica sob o n.º 6874, o qual confina a norte com 
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a Travessa Prôa do Barco e a poente com a variante de Recardães, sendo a área da 

parcela sobrante de 688,97m2. ----------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 447/22 - CORREÇÃO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE DE 

PARCELA (RETIFICAÇÃO DE ÁREAS) - PROCESSO DE OBRAS N.º 2/00 ------------ 

--------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, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, aprovar o destaque de uma parcela de terreno com a área de 683,53 

m2, de um terreno com a área total de 1438,88 m2, com descrição predial n.º 

3504/20100831 e inscrito na matriz rústica sob o n.º 6874, o qual confina a norte com 

a Travessa Prôa do Barco e a poente com a variante de Recardães, sendo a área da 

parcela sobrante de 688,97m2. ----------------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 444/22 - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE 

LICENCIAMENTO – PROCESSO DE OBRAS N.º 809/96------------------------------------- 

-------Presente, a seguir, o processo n.º 809/96, em nome da Associação Desportiva 

Valonguense que, na qualidade de associação de utilidade pública legalmente 

constituída, vem solicitar a isenção do pagamento de taxas relativas ao licenciamento 

de demolição, alteração, ampliação e legalização de edifício. -------------------------------- 

------- Assim, face ao teor do parecer técnico emitido, a Câmara deliberou, nos termos 

do disposto  no n.º 3 do artigo 16.º/I e da alínea a) do ponto n.º 1, do artigo 18.º/I do 

Código Regulamentar do Município de Águeda, aprovar a isenção do pagamento de 

taxas de legalização de edifício de apoio desportivo e muros de vedação, alteração de 

bancada e construção de ginásio, sala de formação, instalações sanitárias e da 

direção, no montante de 6.398,54€. ----------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 445/22 - REVOGAÇÃO DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 11/76 

– PROCESSO DE OBRAS N.º 36/81 --------------------------------------------------------------- 

 -------Prosseguindo os trabalhos foi presente o processo n.º 6/76, em nome de  Marta 

Lúcia de Castro Morais e Adolfo Zanancho Soares que vêm solicitar a revogação do 

alvará de loteamento n.º 11/76, relativo a uma operação de loteamento, localizado em 

Travassô de Baixo, entre a rua do Mato e a rua Padre Camelo, na União de 

Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira. --------------------------------------------------------- 

-------Analisado todo o processo, nomeadamente a proposta que foi presente e o 

parecer técnico n.º CNP2022 265 que foi emitido, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, verificado o cumprimento de todos os condicionalismos aplicáveis à 

revogação do ato constitutivo de direitos, proceder à revogação do alvará de 

loteamento n.º 11/76. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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-------PROPOSTA 446/22 - DISPENSA DO CUMPRIMENTO DA DOTAÇÃO DE UM 

LUGAR DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO E A ACEITAÇÃO DA RESPETIVA 

COMPENSAÇÃO MONETÁRIA – PROCESSO DE OBRAS N.º 249/22 ------------------ 

--------Presente, a seguir, o Processo n.º 249/22, em nome da firma MADADI, Lda., que 

vem apresentar o projeto de licenciamento para a construção de uma unidade de 

‘alojamento local’ composta por 3 «apartamentos», piscina e respetivas áreas e 

serviços de apoio, que pretende levar a efeito num terreno que possui na Rua da Eira 

Velha, no lugar de Carvoeiro, freguesia de Macinhata do Vouga, solicitando a dispensa 

do único lugar de estacionamento público previsto fundamentando que a sua 

implementação inviabilizaria o cumprimento dos lugares privativos e comprometeria a 

viabilidade do empreendimento constatando-se que não é previsto o estacionamento 

publico . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Tendo em conta o parecer técnico n.º MDS2022 230, emitido pelos serviços da 

Divisão de Gestão Urbanística, e a exceção prevista no n.º 3 do artigo 66.º do 

Regulamento do PDM, a Câmara deliberou aprovar a dispensa do cumprimento da 

dotação do lugar de estacionamento público e a aceitação do pagamento da respetiva 

compensação monetária, no montante de 33,89€. ---------------------------------------------- 

--------Esta deliberação foi tomada por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador 

Antero Almeida e com a abstenção do Sr. Vereador Luís Pinho, tendo este dito  que é 

contra a política de compensação destas áreas  e não concorda com os critérios  que 

determinam a verba a pagar que, na sua opinião devem ser revistos brevemente 

porque encarecem brutalmente estes investimentos.-------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 448/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS NÃO ESTRUTURAIS E 

DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS - EXECUÇÃO DE UM CENTRO DE BTT - ÁGUEDA 

BIKE CENTER. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Tendo-se vistoriado a totalidade dos elementos construtivos não estruturais e das 

instalações técnicas da empreitada de Execução de um Centro de BTT – Águeda Bike 

Center e verificando-se que a mesma se encontra devidamente 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 maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Antero Almeida, 

aprovar o respetivo Auto de Vistoria Geral e, consequentemente proceder à receção 

definitiva da obra em causa. --------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 449/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS ARRUAMENTOS EM 
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GIESTEIRA, RIO COVO E CATRAIA DE ASSEQUINS, NA FREGUESIA DE ÁGUEDA 

E BORRALHA E NOVO TRAÇADO DA CURVA NA ESTRADA MUNICIPAL 575 NA 

FREGUESIA DE MACINHATA DO VOUGA ------------------------------------------------------- 

--------Verificando-se, após vistoria efetuada à totalidade da obra de Pavimentação em 

Diversos Arruamentos em Giesteira, Rio Covo e Catraia de Assequins, na Freguesia 

de Águeda e Borralha e Novo Traçado da Curva na EM575 na Freguesia de 

Macinhata do Vouga, que a mesma se  se encontra devidamente 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 maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores Luís Pinho e 

Antero Almeida, aprovar o respetivo Auto de Vistoria Geral e, consequentemente 

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

---------PROPOSTA 450/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - EXECUÇÃO DE UM CENTRO DE BTT - ÁGUEDA BIKE 

CENTER ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Constatando-se, após vistoria efetuada à empreitada de Execução de um Centro 

de BTT – Águeda Bike Center, que a obra se encontra devidamente 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 maioria com a abstenção do Sr. Vereador Antero 

Almeida, aprovar o respetivo auto de vistoria geral e proceder à liberação de 100% da 

caução existe. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 451/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS ARRUAMENTOS EM 

GIESTEIRA, RIO COVO E CATRAIA DE ASSEQUINS, NA FREGUESIA DE ÁGUEDA 

E BORRALHA E NOVO TRAÇADO DA CURVA NA ESTRADA MUNICIPAL 575 NA 

FREGUESIA DE MACINHATA DO VOUGA. ------------------------------------------------------ 

--------Depois da vistoria feita à totalidade da obra e verificando-se que a Pavimentação 

em Diversos Arruamentos em Giesteira, Rio Covo e Catraia de Assequins, na 

Freguesia de Águeda e Borralha e Novo Traçado da Curva na EM575 na Freguesia de 

Macinhata do Vouga se encontra devidamente 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 maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores Luís Pinho e Antero 

Almeida, aprovar o respetivo auto de vistoria geral e proceder à liberação de 40% da 

caução existe. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------PROPOSTA 452/22 - CONTA FINAL DA EMPREITADA - ESTRADA DE 

ÁGUEDA A A-DOS-FERREIROS (EN333) -------------------------------------------------------- 

----------A seguir a Câmara tomou conhecimento de que a Conta Final da empreitada 

de Estrada de Águeda a Á-dos-Ferreiros (EN333), a qual foi adjudicada à empresa 

Vítor Almeida & Filhos, S.A. ascende a 553 639,71€ . ------------------------------------------ 

---------PROPOSTA 453/22 - AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA EB1 DAS CHAS - 

MAPA DE TRABALHOS COMPLEMENTARES N.º 1 E PRORROGAÇÃO DE PRAZO - 

RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. PRESIDENTE MUNICIPAL DATADO DE 21 

DE NOVEMBRO DE 2022 ----------------------------------------------------------------------------- 

-------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, dadas as 

circunstâncias excecionais e urgentes do assunto e o 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 21 de novembro último, através do qual aprovou a prorrogação 

do prazo para a conclusão da obra de Ampliação e Requalificação da EB1 das Chãs, 

por um período de 15 dias, e o mapa de trabalhos complementares n.º 1 desta 

empreitada, que contempla Trabalhos complementares a preços de contrato (100% 

encargo município) no valor de 13.575,55€ e Trabalhos complementares a preços de 

acordo (100% encargo município) no valor de 44.185,22€ . ---------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 454/22 - APROVAÇÃO DO MAPA DE TRABALHOS 

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

PLANO DE TRABALHOS - REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL --------------- 

--------Seguidamente a Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Luís Pinho e Antero Almeida, aprovar o mapa de trabalhos 

complementares n.º 1, elaborado nos termos da informação técnica n.º 60/2022 da 

Divisão de Execução de Obras Municipais, datada de 6 de dezembro de 2022, 

referente à empreitada de Reabilitação do Mercado Municipal, sendo que os  

Trabalhos complementares a preços de contrato (100% encargo do município) 

atingem o valor de  78.270,09€ e os Trabalhos complementares a preços de acordo 

(100% encargo do município) o valor de  825.465,95€ . ---------------------------------------- 

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

da obra por um período de 228 dias ----------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 455/22 - EMPREITADA DE “AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO 

DA E.B.1 DA CHÃS” – APROVAÇÃO DA MINUTA DO 1º CONTRATO ADICIONAL - 

RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ------------ 
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--------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos 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 do passado dia 7, através do qual, dadas as circunstâncias 

excecionais e urgentes, aprovou a minuta do 1.º Contrato Adicional da empreitada de 

“Ampliação e Requalificação da E.B.1 da Chãs”, a qual foi presente e se encontra 

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

--------PROPOSTA 456/22 - EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO DO MERCADO 

MUNICIPAL" - APROVAÇÃO DA MINUTA DO 1.º CONTRATO ADICIONAL ----------- 

--------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos 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 do passado dia 7, através do qual, dadas as circunstâncias 

excecionais e urgentes, aprovou a minuta do 1.º Contrato Adicional da empreitada de 

“Ampliação e Requalificação da E.B.1 da Chãs”, a qual foi presente e se encontra 

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

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

--------PROPOSTA 457/22 - REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO A 

ALUNOS DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO QUE INTEGRAM AS 

ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO E QUE FREQUENTAM O CONSERVATÓRIO DE 

MÚSICA DE ÁGUEDA – ANO LETIVO 2022/2023 ---------------------------------------------- 

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

deliberou, por unanimidade, em conformidade com o Regulamento de Atribuição de 

Apoio a Alunos do Ensino Básico e Secundário que integram as Associações do 

Concelho e que frequentam o Conservatório de Música de Águeda, suportar os 

encargos relativos às 10 mensalidades, referentes aos 33 alunos que se matricularam 

ao abrigo deste regulamento, no ano letivo 2022/2023, representando um encargo 

anual para o município no montante de 23.112,50€ --------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 460/22 - PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E A 

ABAE ECO-ESCOLAS . -------------------------------------------------------------------------------- 

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

nos termos das alíneas o), u) e aaa) do n.º1 do artigo 33.º e do n.º1 do artigo 34.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar a realização de uma Parceria 

entre o município a a ABAE - Associação Bandeira Azul e da Europa – com vista à 

implementação e desenvolvimento do Programa Eco-Escolas no concelho, nos 

precisos termos da Minuta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação 

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

--------PROPOSTA 458/22 - ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO À BANDA 

MARCIAL DE FERMENTELOS E À SOCIEDADE MUSICAL ALVARENSE, NO 

ÂMBITO DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS REFERENTE AO ANO 2022 ---------- 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos termos da 

proposta que foi presente, atribuir apoios financeiros à Banda Marcial de Fermentelos 

e à Sociedade Musical Alvarense. no valor até 10.000,00€ a cada uma das bandas, 

como comparticipação pela aquisição de instrumentos musicais, nos termos do 

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, e no Código Regulamentar do Município de Águeda – Associativismo 

Cultural, Recreativo e Juvenil. ------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 459/22 - ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

FIRMADO EM 3 DE DEZEMBRO DE 2021 ENTRE O INSTITUTO PORTUGUÊS DO 

DESPORTO E JUVENTUDE, I.P., A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA E A 

ASSOCIAÇÃO DE VALE DOMINGOS -------------------------------------------------------------- 

--------Considerando o referido na proposta que foi presente e o disposto nas alíneas o) 

r), t) e u) 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 a alteração ao protocolo oportunamente 

celebrado entre o município, o Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P., e a 

Associação de Vale Domingos, uma vez que as mesmas não interferem com as 

obrigações estabelecidas para o Município de Águeda, permitindo desta forma a 

execução do projeto do Orçamento Participativo Portugal (OPP) “Exemplo de Aldeia 

Didática e Divertida” até 31 de dezembro de 2023. --------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 461/22 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DE ISENÇÃO DE 

PAGAMENTO DE TAXAS LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO - GRUPO DANÇAS E 

CANTARES VALE DOMINGOS ---------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o 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. Vereador Vasco Oliveira, datado de 11 de novembro ultimo, através do qual, 

dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, isentou o Grupo de Danças e 

Cantares de Vale Domingos do pagamento de taxas da licença especial de ruído 

referente à realização de almoço de angariação de fundos com música ao vivo, a levar 

a efeito no dia 13 de novembro, em Alhandra, na União de Freguesias de Águeda e 

Borralha, cujo valor ascende ao montante de 15,00€  ------------------------------------------ 
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---------PROPOSTA 462/22 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO PEDIDO DE 

ISENÇÃO DE TAXAS LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA DIA 10/12/2022 - 

GRUPO DANÇAS E CANTARES VALE DOMINGOS ------------------------------------------ 

--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com 

o 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. Vereador Vasco Oliveira, datado de 14 de novembro ultimo, 

através do qual, dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, isentou o Grupo de 

Danças e Cantares de Vale Domingos do pagamento de taxas da licença especial de 

ruído relativa ao jantar de natal com música ao vivo, a levar a efeito no dia 10 de 

dezembro, em Vale Domingos, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, cujo 

valor ascende ao montante de 15,00€. ------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 463/22 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO PEDIDO DE 

ISENÇÃO DE TAXAS LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA DIA 19/11/2022 - 

GRUPO DANÇAS E CANTARES VALE DOMINGOS ------------------------------------------ 

---------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, em conformidade com o 

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. Vereador Vasco Oliveira, datado de 14 de novembro ultimo, 

através do qual, dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, isentou o Grupo de 

Danças e Cantares de Vale Domingos do pagamento de taxas da licença especial de 

ruído relativa realização de jantar de angariação de fundos com música ao vivo, a 

levar a efeito no dia 19 de novembro, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, 

cujo valor ascende ao montante de 15,00€. ------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 466/22 - REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO PARA O 

ALARGAMENTO DO PARQUE BOTÂNICO DE VALE DOMINGOS E 

IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS EXEMPLO DE ALDEIA DIDÁTICA E 

DIVERTIDA E O PROJETO DESPORTO PARA TODOS. ------------------------------------ 

--------Tendo em conta o referido na proposta que foi presente e considerando que se 

mantêm os motivos que determinaram a deliberação de 18 de maio de 2021 com vista 

à aquisição do terreno em apreço, e que pela disponibilização deste espaço será ainda 

possível a execução dos projetos do Orçamento Participativo de Portugal e do 

Orçamento Participativo Jovem (2018) o projeto Exemplo de Aldeia Didática e 

Divertida e o projeto Desporto para Todos, respetivamente, valorizando não só o 

parque Botânico e a comunidade local, como de toda a região, aumentando a 

atratividade do espaço para a realização de atividade física, desportiva, de 

interpretação ambiental, turística ou simplesmente de lazer e contemplativa, nos 
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termos do disposto nas alíneas g), o), u) e ee) do nº 1 do artigo 33º da Lei 75/2013, de 

12 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, celebrar o contrato de 

comodato com a Associação Cultural e Recreativa de Vale Domingos, nos termos da 

minuta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à 

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

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

---------PROPOSTA 464/22 - IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS URBANOS OU 

FRAÇÕES AUTÓNOMAS DEVOLUTOS – IMI 2022 ------------------------------------------- 

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

termos da proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática 

junto à Agenda desta reunião, e de acordo com o disposto no artigo 4.º, n.º 1, do 

Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

67/2019, de 21 de maio, e para efeitos do disposto nos n.ºs 3, 14 e 16 do artigo 112.º 

do CIMI, o seguinte, acerca dos prédios indicados nas listas I, II, e II anexas à referida 

proposta, dela fazendo parte integrante:-----------------------------------------------------------  

--------1 – Relativamente aos prédios elencados nas Lista I declarar os mesmos como 

devolutos com a necessária e consequente comunicação à Autoridade Tributária e 

Aduaneira, na medida em que os respetivos titulares fiscais, regularmente notificados, 

não exerceram o respetivo direito de audiência prévia; ---------------------------------------- 

--------2 - Relativamente aos prédios elencados nas Lista II, não declarar os mesmos 

como devolutos, na medida em que os respetivos titulares fiscais, regularmente 

notificados, exerceram os respetivo direito de audiência prévia, aí se concluindo pelo 

seu deferimento, conforme análises anexas à presente proposta.--------------------------- 

---------3 - Relativamente aos prédios elencados nas Lista III declarar os mesmos como 

devolutos com a necessária e consequente comunicação à Autoridade Tributária e 

Aduaneira, na medida em que os respetivos titulares fiscais, regularmente notificados, 

exerceram os respetivo direito de audiência prévia, não se concluindo, no entanto, 

pelo seu deferimento, conforme análises anexas à presente proposta; -------------------- 

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

----------PROPOSTA 465/22 - EVENTO “ÁGUEDA É NATAL 2022” – INFORMAÇÃO ---

--------Neste ponto da Ordem do Dia a Câmara tomou conhecimento  das condições de 

participação no evento “Águeda é Natal 2022” e da receita que se arrecadou, no 

montante de 16.534,30€, que contribui para a sustentabilidade do evento, 

nomeadamente, para custear a instalação das infraestruturas necessárias à segurança 

e ao bom funcionamento, bem como a manutenção do espaço. ---------------------------- 

---------PROPOSTA 467/22 - VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE ANTÓNIO 

FARIA GOMES -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade aprovar um Voto de Pesar 

pelo falecimento do Aguedense António Faria Gomes que se distinguiu em vários 

setores da vida social do concelho designadamente através da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águeda,  da Associação dos Bombeiros do 

Distrito de Abeiro, do Recreio Desportivo de Águeda, da Santa Casa de Misericórdia, 

da ANATA, dos Lions Clube de Águeda, entre outros, tendo sido, também, autor de 

vários livros, Membro da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Águeda e 

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

--------PROPOSTA 468/22 -  VOTO DE LOUVOR JORNAL REGIÃO DE ÁGUEDA –-- 

--------A Câmara, a seguir, deliberou, por unanimidade aprovar um Voto de Louvor ao 

Jornal Região de Águeda, extinto  recentemente, e que tornava Águeda mais rica, na 

medida em que permitia o acesso à comunicação e informação, a liberdade de 

escolha e a concorrência.------------------------------------------------------------------------------- 

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

-------- A seguir, 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, foram colocadas, pelos munícipes que se indicam as 

seguintes questões: -------------------------------------------------------------------------------------- 

---------José Martins Vieira, residente – A sua propriedade, sita na Travessa de Vale 

Verde,encontra-se em plano inferior à estrada e a Câmara, em tempos, aquando da 

pavimentação da estrada, fez o respetivo muro de suporte, que se encontra em mau 

estado, com uma grande fenda ao meio, devido a ter sido mal executado, o que 

origina que as aguas pluviais, em vez de seguirem pela valetas, se encaminham para 

o seu terreno. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Presidente explicou que uma técnica municipal já esteve no local  a tomar 

conhecimento da situação, estando agora o assunto a ser analisado para posterior 

resolução. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------António dos Santos Faustino – Solicita o alcatroamento da rua onde vive, em 

Vale Domingos, até à ultima casa.-------------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Presidente informou que já foi ao local inteirar-se da situação e que está a 

ser elaborado projeto para pavimentar os arruamentos, em mau estado, existentes na 

zona. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------António Marques – Solicita o alcatroamento da rua do Vale do Areeiro no 

Gravanço, que se encontra em brita e é o acesso a duas habitações. --------------------- 

--------O Sr. Presidente informou que os técnicos municipais irão ao local para se 

inteirarem da situação. ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------Eram dezassete 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 
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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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