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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 14/22 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 21 DE JULHO DE 2022 

 

---------Aos vinte e um dias do mês de Julho de dois mil e vinte e dois, realizou-se uma 

reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de EDSON CARLOS VIEGAS 

SANTOS, e com a presença dos Srs. Vereadores 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, ERCILIA PIRES GONÇALVES.--------------- 

---------Eram catorze horas e trinta minutos quando o Sr. Vice-Presidente, que presidia 

aos trabalhos, declarou aberta a reunião.----------------------------------------------------------- 

---------FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Sr. 

Presidente que se encontrava fora, em serviço de representação do Município. -------- 

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

---------Dada a palavra ao Sr. Vereador Antero Almeida este principiou por dizer que é 

preciso tomar uma posição relativamente à questão da desagregação de freguesias - 

reversão do processo de agregação de freguesias decorrente da Lei n.º 22/2012, de 

30 de maio, e da Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, ao abrigo do Regime Jurídico de 

Criação, Modificação e Extinção de Freguesias, aprovado pela Lei n.º 39/2021, de 24 

de junho (RJCMEF), que prevê a  possibilidade de se proceder à correção, com 

carácter transitório, da agregação de freguesias -, visto que não estão todas na 

mesma situação, porquanto tinha recebido queixas de que a Câmara Municipal de 

Águeda não tem prestado apoio neste processo, apelando, assim, que se faça um 

esclarecimento público sobre esta matéria. ------------------------------------------------------- 

--------Continuando no uso da palavra, o Sr. Vereador quis saber se os bares 

instalados no AgitÁgueda emitem recibos, ao que, de imediato, o Sr. Vice-Presidente 

respondeu que  desconhecia se havia ou não o cumprimento dessa obrigação, mas 

que se vai informar. -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Ainda sobre este tema, o Sr. Vereador Antero Almeida questionou de quem é a 

responsabilidade pelo pagamento ao DJ daquele evento. Em relação a esta questão, o 

Sr. Vice-Presidente informou que havia sido celebrado um contrato com uma empresa 

que presta esse serviço. -------------------------------------------------------------------------------- 

---------Referiu, também, também, o Sr. Vice-Presidente que será facultada 

oportunamente aos Srs. Vereadores toda a informação relativa às despesas e 

encargos com o evento AgitÁgueda 2022.--------------------------------------------------------- 

14/22,1 2022-07-18



 

 

 2 

---------Continuando este tema, a Sra. Vereadora Daniela Herculano, que interveio a 

seguir, questionou o modelo do espaço do Agitakids, comentando que, na sua opinião, 

está muito escondido e manifestou o seu descontentamento por se ter quebrado o 

princípio da gratuitidade do Agitágueda, a partir do momento em que se começou a 

cobrar entradas para utilização do espaço, para além da obrigatoriedade da compra 

das meias. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Esta Sr.ª Vereadora solicitou que lhe fosse entregue uma cópia do Plano 

Intermunicipal de Transportes da Região de Aveiro, que foi apresentado recentemente 

pela CIRA. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------A seguir, a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano alertou para as dificuldades que 

as IPSS’s do concelho estão a passar com a subida da inflação e com as 

repercussões que o aumento do salário mínimo tem nas contas, e que a Câmara 

Municipal deveria tomar uma medida de apoio no âmbito das candidaturas do PRR, 

dado que as mesmas não pagam equipamento, como se fez no passado com o 

programa PARES. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Acrescentou esta Sr.ª Vereadora que, com o Programa de Apoio que está 

previsto no Código Regulamentar do Município de Águeda, apenas vai ser possível 

atribuir 20.000€, o que é manifestamente pouco para a tipologia de candidaturas que 

foram submetidas por instituições do concelho. -------------------------------------------------- 

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

parabenizou a ARCOR pelos excelentes resultados no Campeonato Nacional de 

Velocidade que decorreu em Montemor-o-Velho, onde teve seis campeões nacionais e  

dezasseis vice-campeões. ----------------------------------------------------------------------------- 

--------Referiu esta Sr.ª Vereadora que os resultados obtidos se devem a muito 

trabalho realizado, pelo que manifesta o seu reconhecimento e felicitações aos atletas 

e treinadores e a toda a Secção de Canoagem da ARCOR. --------------------------------- 

--------A terminar a sua intervenção neste ponto da período de Antes da Ordem do Dia, 

a Sr.ª Vereadora Daniela Herculano apresentou as suas condolências à família e 

amigos do senhor Fernando Bráz da Costa, conhecido pelo 'Brás dos Kiwis', um 

cidadão maior de Águeda, um comerciante que defendeu a doçaria tradicional de 

Águeda e deixou obras literárias publicadas. ----------------------------------------------------- 

-------Relativamente à questão levantada pela Sr.ª Vereadora Daniela Herculano, o Sr.   

Vice-Presidente informou que o AgitÁgueda é um evento para toda a família, e o 

espaço AgitaKids foi pensado para os mais pequenos, permitindo aos pais ver os seus 

filhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A seguir, usou da palavra o Sr. Vereador Luís Pinho para se referir a este 

mesmo assunto para solicitar esclarecimento relativamente à questão das receitas do 
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espaço AgitaKids, visto que a Câmara Municipal de Águeda celebrou um contrato com 

uma empresa privada - Somnium Lda - para fornecimento de equipamentos de 

animação para criação da área do Agitakids durante o período do evento AgitÁgueda, 

dado que teve conhecimento que a dita empresa está a cobrar um valor para utilização 

daquele espaço.------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Em relação ao processo de desagregação das freguesias, o mesmo Vereador 

disse que, na sua opinião, se deve auscultar a vontade da população sobre este 

assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Associação Cultural e Recreativa de Vale Domingos - entidade organizadora da Feira 

das Lambarices 2022 - pela escolha do Parque Botânico de Vale Domingos para a 

realização deste evento gastronómico dedicado às doçarias regionais, com concertos 

musicais,. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A terminar a sua intervenção, o Sr. Vereador Luís Pinho quis saber qual o 

montante com que a Câmara Municipal apoia a dita Feira das Lambarices. ------------- 

--------A seguir, colocada a questão de que na segunda quinzena de agosto a maioria 

do membros do Executivo irão gozar férias, foi deliberado, por unanimidade, não se 

realizar a 2.ª reunião ordinária desse mês . ------------------------------------------------------- 

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

-------AUTOS DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO  

-------Tendo-se vistoriado a totalidade das obras a seguir indicadas e verificando-se 

que as mesmas se encontram concluídas, nenhuma observação havendo a fazer, não 

apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou de falta de solidez, 

pelas quais se deva responsabilizar os respetivos  Empreiteiros, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, proceder à liberação das cauções que a seguir se mencionam, nos 

termos do disposto nos n.ºs 5 e  8 do artigo 295.º do Código dos contratos Públicos, 

anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.º 

111-B/2017, de 31 de agosto, e alterado pela Lei n.º 30/2021 de 21 de maio: ---------- 

---------PROPOSTA 292/22 - Pavimentações e Repavimentações de Ruas no Concelho 

– Arruamentos em Valongo do Vouga, Macinhata do Vouga e Lamas do Vouga - 

liberação de 30% da caução existente; ------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 293/22 - Pavimentações de Vias em Catraia de Assequins, 

Macinhata do Vouga, Beco, Serém de Cima, Carvalhal da Portela e Brunhido - 

liberação de 15% da caução existente; ------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 294/22 - Estrada de Acesso ao Centro Escolar de Aguada de Cima 

- liberação de 10% da caução existente; ----------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 295/22 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 
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RECEÇÃO DEFINITIVA - ESTRADA DE ACESSO AO CENTRO ESCOLAR DE 

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

-------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, depois de vistoriada a 

totalidade da obra de Estrada de Acesso ao Centro Escolar de Aguada de Cima, onde 

se verificou 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, aprovar o referido auto de 

vistoria e proceder à receção definitiva da obra, nos termos do disposto no n.º 1 do 

artigo 398º do Código dos Contratos Públicos. --------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 305/22 - REVOGAÇÃO DO CONTRATO PARA A EXECUÇÃO DA 

EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES DO CENTRO 

CÍVICO DE ARRANCADA DO VOUGA, FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA” --- 

--------Tendo em conta as duvidas suscitadas aquando da análise deste assunto, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, retirar esta proposta para novo agendamento em 

próxima reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

---------PROPOSTA 296/22 – FORNECIMENTO CONTINUO POR LOTES DE 

MATERIAIS - PROPOSTA DE CADUCIDADE DE ADJUDICAÇÃO ------------------------ 

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

conformidade com o referido na proposta que foi presente, aprovar a caducidade de 

adjudicação dos lotes 1, 2, 3, 6 e 8, relativos ao procedimento de Fornecimento 

Contínuo, por lotes, de materiais de construção, betão betuminoso a frio e sinalização 

rodoviária, ao abrigo do disposto nos artigos 86º e 91º do Código dos Contratos 

Públicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 297/22 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO 

TRILHOS LUSO BUSSACO PELA PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL DO ATLETA JOSÉ 

MARTINS NO CAMPEONATO DO MUNDO DE 2022 - ABBOTT WORLD MARATHON 

MAJORS WANDA AGE GROUP WORLD CHAMPIONSHIPS, NO DIA 2 OUTUBRO 

EM LONDRES -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

atribuir um apoio financeiro no valor até 381,15€ à Associação Trilhos Luso Bussaco,  

pela participação individual do atleta José Martins no Campeonato do Mundo de 2022 

- “Abbott World Marathon MajorsWanda Age Group World Championships”, a realizar 

no dia 2 outubro do corrente ano, em Londres. -------------------------------------------------- 

--------De igual modo foi deliberado aprovar o respetivo Contrato-Programa, que foi 

presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à agenda desta 
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reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 298/22 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO SPORTING 

CLUBE DE FERMENTELOS PELA ORGANIZAÇÃO DO 6º GRANDE PRÉMIO DE 

CICLISMO -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o disposto 

no artigo 46.º da Lei n.º 5/2007 de 16 de janeiro e  nos artigos 9.º e 10.º do Decreto-Lei 

n.º 273/2009 de 1 de outubro, atribuir um apoio financeiro até ao montante de 

6.000,00€ ao SCF – Sporting Clube de Fermentelos, com vista a custear a 

organização do 6º Grande Prémio de Ciclismo, considerando que se trata de uma 

prova de Ciclismo de Estrada com partida e chegada no concelho de Águeda e está 

inscrita no calendário nacional da Federação Portuguesa de Ciclismo na classe 1.12  

--------De igual modo foi deliberado aprovar o respetivo Contrato-Programa, o qual foi 

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

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

--------PROPOSTA 302/22 - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DO CÓDIGO 

REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA – ASSOCIATIVISMO DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL (F3) ---------------------------------------------------------------------- 

--------A Sr.ª Vereadora Daniela Herculano não participou da análise e votação da 

proposta que se segue, por ter apresentado declaração de conflito de interesses 

relativamente à Fundação Nossa Senhora  da Conceição de Valongo do Vouga. ------ 

-------PROPOSTA 302/22 - Considerando o descrito na proposta que foi presente, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir os apoios financeiros constantes da 

mesma, no âmbito do Código Regulamentar do Município de Águeda – Associativismo 

de Solidariedade Social (F3), atingindo os mesmos um montante de 234.691.86€. --- 

-------De igual modo foi deliberado aprovar os respetivos protocolos, que foram 

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

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

-------- OUTROS ASSUNTOS ------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 303/22 - CAMPANHA DE APOIO AO COMÉRCIO LOCAL 

“COMPRE EM ÁGUEDA” 2022 ----------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, nos precisos termos da proposta  que foi presente e com base na 

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

sua redação atual, a Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. 

Vereadores Luís Pinho e Antero Almeida, aprovar as condições propostas para a 

Campanha “Compre em Águeda 2022”, nomeadamente no que se refere à data de 

realização do sorteio de outubro, que terá lugar no dia 3 e respetivos procedimentos.  

--------TRANSPORTES ESCOLARES -------------------------------------------------------------- 
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----------PROPOSTA 304/22 - APROVAÇÃO DO PLANO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR : ANO LETIVO 2022/2023 -------------------------------------------------------------- 

--------Face ao referido na proposta que foi presente e tendo em conta o disposto no  

n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro e do artigo 1º e artigo 

22º do mesmo diploma, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de 

Transportes Escolares para o ano letivo 2022/2023, que foi presente e se encontra 

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

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

---------PROPOSTA 299/22 - 4ª ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DO 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO - ÁGUEDA   INICIO DO PROCEDIMENTO 

--------Analisado todo o processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

início do procedimento conducente à 4ª alteração do Regulamento Municipal do 

Parque Empresarial do Casarão, a publicitar na página da Internet da autarquia, 

concedendo um prazo de 15 dias úteis, a contar da data daquela publicitação, para 

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

contributos, devendo fazê-lo por escrito para o endereço da autarquia ou para o e-

mail:presidente@cm-agueda.pt, mencionando no assunto “4ª Alteração do 

Regulamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão”, e indicando o nome 

completo, número de identificação fiscal, morada ou sede e endereço eletrónico . ---- 

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

---------PROPOSTA 300/22 - CORREÇÃO MATERIAL DA 1ª ALTERAÇÃO A 

REVISÃO E AMPLIAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL 

DO CASARÃO - ÁGUEDA ----------------------------------------------------------------------------- 

--------Face ao referido na proposta que foi presente e nos precisos termos da mesma, 

e tendo em conta o previsto nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 122.º do Decreto-Lei 

n.º 80/2015, de 14 de maio, na sua atual redação, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a correção do erro material constante do artigo 23.º do 

Regulamento do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão e, 

consequentemente, aprovar a declaração de retificação que foi presente e se encontra 

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

---------VEREADORES-PROPOSTAS --------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 306/22 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PRODUTOS DE 

HIGIENE FEMININA REUTILIZÁVEIS NAS ESCOLAS PUBLICAS DO CONCELHO, 

PARA COMBATER A POBREZA MENSTRUAL E PROMOVER HÁBITOS DE 

CONSUMO AMBIENTALMENTE MAIS SUSTENTÁVEIS ------------------------------------- 

-------Presente, a seguir, uma proposta, apresentada pelos Srs. Vereadores eleitos 

pelo Partido Socialista, com vista à distribuição gratuita de produtos de higiene 
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feminina reutilizáveis nas escolas publicas do concelho, para combater a pobreza 

menstrual e promover hábitos de consumo ambientalmente mais sustentáveis. -------- 

-------A Sr.ª Vereadora Marlene Gaio colocou algumas questões relativamente a 

proposta que foi presente, nomeadamente sobre o universo das alunas abrangidas 

pelo apoio, tendo os Srs. Vereadores Daniela Herculano e Luís Pinho prestado os 

esclarecimentos que entenderam convenientes. ------------------------------------------------- 

-------Alegando que continuam  a subsistir quanto ao que se encontra em discussão, o 

Sr. Vice-Presidente propôs que a proposta fosse retirada e elaborada uma outra mais 

pormenorizada, para análise em próxima reunião, o que mereceu a oposição dos Srs. 

Vereadores Daniela Herculano e Luís Pinho, o Sr. Vereador Antero Almeida. ----------- 

-------Posto isto, o Sr. Vereador Luís Pinho referiu que não concordaram com a retirada 

da proposta, conforme sugerido pelos Vereadores com Pelouros atribuídos, na medida 

em que não se reconhece que a sugestão efetuada não invalida o objetivo da 

proposta, sem duvida nenhuma, dirigida a jovens com carências, nos termos em que 

estão referidos na proposta. --------------------------------------------------------------------------- 

--------Após estas intervenções, esta proposta, apresentada pelos Srs. Vereadores 

eleitos pelo Partido Socialista, foi colocada a votação tendo-se constatado que a 

mesma foi chumbada por maioria. Votaram a favor da mesma os absteve-se da 

votação e o Sr. Vice-Presidente, Edson Santos, e os Srs. Vereadores Marlene Gaio e 

Vasco votaram  contra . --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- PARA CONHECIMENTO DO EXECUTIVO ---------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 301/22 - SITUAÇÃO FINANCEIRA DA CÂMARA ---------------------- 

-------Seguidamente, a Câmara tomou conhecimento da situação financeira da 

Câmara, reportada ao dia 30 de junho findo, em que o saldo existente em tesouraria 

era de 5.935.457,88€, composto por caixa e depósitos em instituições financeiras, 

sendo que os registos contabilísticos, à data, de descrevem da seguinte forma: ------- 

---------Empreiteiros, 697.014,11€ e Fornecedores.,885.055,26€ . -------------------------- 

---------Mais foi dado conhecimento de que o valor da receita entrada no corrente ano é 

de 15.330.561,72€ . -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------Neste período da reunião, usou da palavra o Sr. José Vieira para reforçar o seu 

pedido de colocação de um espelho panorâmico na Travessa do Vale Verde, visto que 

há falta de visibilidade naquele local. ---------------------------------------------------------------- 

---------Eram 16:50 horas quando o Sr. Vice- Presidente, que presidiu aos trabalhos, 

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

ERCILIA PIRES GONÇALVES, Técnica Superior, redigi e subscrevo juntamente com 

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