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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 20/13 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 3 DE OUTUBRO DE 2013 

 
---------Aos três dias do mês de Outubro de dois mil e treze, na sala de reuniões dos 

Paços do Concelho, realizou-se uma reunião da Câmara Municipal, sob a presidência 

de GIL NADAIS RESENDE FONSECA, e com a presença dos Srs. Vereadores 

JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, ELSA MARGARIDA DE MELO 

CORGA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, CARLA JACINTA GARRUÇO 

ALMEIDA e BRITO ANTÓNIO RODRIGUES SALVADOR. ------------------------------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, ANA CRISTINA MARTINS TOMÁS. --------- 

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

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

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

Vereador MANUEL CORREIA MARQUES. --------------------------------------------------------- 

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

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

VEREADORES --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Neste ponto da Ordem de trabalhos, o Sr. Presidente manifestou a sua 

satisfação pela forma ordeira e democrática como decorreram as eleições autárquicas, 

que se realizaram no passado domingo, onde, mais uma vez, todas as pessoas 

tiveram a possibilidade de manifestar a sua vontade. ---------------------------------------------

---------A seguir, o Sr. Presidente comunicou que, de acordo com a vontade 

manifestada no ato eleitoral, ir-se-á continuar com o trabalho que se tem vindo a 

desenvolver, tendo em vista o melhoramento das condições de vida e do bem estar 

dos munícipes. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Sr.ª Vereadora Carla Jacinta, que interveio a seguir, deu os parabéns ao Sr. 

Presidente pelos resultados alcançados pela lista eleitoral que encabeçava e 

expressou o seu desejo de que, neste mandato, a Câmara desenvolva um bom 

trabalho e que opte por investir mais nas freguesias. O Sr. Presidente informou que, 

presentemente, estão em curso, nas freguesias, obras de reforço da rede de 

saneamento e que se prevê, a seguir, repavimentar todas as vias que foram 

danificadas com a execução desses trabalhos, além de estarem previstas outras obras 

de melhoramentos e alguns investimentos já anunciados que beneficiarão as 

respetivas populações. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Prosseguindo este ponto das informações, o Sr. Vereador Brito Salvador 

expressou o seu desejo de que, no próximo mandato, seja desenvolvido um bom 

trabalho em todas as freguesias, nomeadamente na de Fermentelos, onde espera que 
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se concretizem as obras prometidas na campanha eleitoral. ------------------------------------

--------- Neste ponto das informações o Executivo tomou conhecimento e expressou o 

seu pesar pelo falecimento de António Cortez de Campos Silva, acérrimo defensor da 

cooperação entre as cidades irmãs de Rio Grande (Brasil) e Águeda. ----------------------  

--------- Antes de se passar ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos, foi dado 

conhecimento de que a Câmara Municipal de Águeda foi distinguida, pelo quarto ano 

consecutivo, com a bandeira verde da iniciativa Autarquia + Familiarmente 

Responsável 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- ATAS DAS REUNÕES ANTERIORES ------------------------------------------------------

--------- Na continuação dos trabalhos, foram aprovadas, por unanimidade, as Atas das 

reuniões de 19 e 27 de setembro último, tendo-se dispensado a sua leitura, uma vez 

que foram disponibilizadas aos Srs. Membros do Executivo, juntamente com a 

documentação referente a esta reunião. --------------------------------------------------------------

--------- De seguida, passou-se à análise e apreciação dos demais assuntos da Ordem 

do Dia, encontrando-se todos os documentos de suporte infra referidos, arquivados na 

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

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

--------- RECEÇÃO DEFINITIVA ------------------------------------------------------------------------- 

---------Tendo sido vistoriada, nos termos do artigo 227.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 

de março, a totalidade da obra de “Remodelação da Casa Mortuária do Cemitério de 

S. Pedro, em Águeda” – freguesia de Águeda, adjudicada à empresa Construções 

Marvoense, Lda., e verificando-se que a mesma se encontra concluída, nenhuma 

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

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

Câmara deliberou, por unanimidade, receber definitivamente a obra em causa e 

proceder à restituição de todos os depósitos de garantia, garantias bancárias ou 

quantias retidas como caução e diligenciar a extinção de outras cauções 

eventualmente existentes (proposta 481/13). -------------------------------------------------------   

--------- SUSPENSÃO DOS TRABALHOS ------------------------------------------------------------ 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do 

Sr. Vice-Presidente, datado de 26 de setembro último, através do qual aprovou a 

suspensão dos trabalhos da empreitada de Repavimentação das Ruas do Vale da 

Erva, das Lapas, da Gandarinha e da Bela Vista, por um período de 30 dias (proposta 

487/13). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO ----------------------------------------------------------------------

--------- Tendo-se vistoriado a totalidade da obra de “Recuperação de Passagem 
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Hidráulica – E.M.596”, adjudicada à empresa Manuel Francisco de Almeida, S.A., 

rececionada provisoriamente no dia 30/09/2011, e verificando-se que a mesma se 

encontra concluída, nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando 

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

responsabilizar o empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em vista o 

auto de vistoria geral realizada para efeitos de liberação da caução, aprovar a 

liberação de 30% da caução existente para garantia da boa execução da obra, nos 

termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º190/2012, de 22 de Agosto 

(proposta 486/13). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

--------- REDUÇÃO DE TAXAS POR INCENTIVO À CONSTRUÇÃO 

AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL ----------------------------------------------------------------- 

---------Presente um requerimento através do qual Carlos Daniel Amaral Lopes, 

residente na Rua 15 de Agosto, na Freguesia de Águeda, solicita, ao abrigo do 

referido na alínea c), do nº.1, do artº.21º./I, do Código Regulamentar do Município de 

Águeda, a redução de 50% nas taxas de comunicação prévia em virtude do projeto da 

habitação, sita na Rua Nova das Rompidas, na freguesia de Recardães, ter o 

desempenho energético A+ constante da Declaração de Conformidade Regulamentar. 

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

o requerente, no ato de emissão do alvará de autorização de utilização da edificação, 

mediante apresentação da declaração de conformidade energética (DCE), em como a 

edificação possui desempenho energético A+, do valor de 1117,47€, uma vez que as 

taxas devidas na Comunicação Prévia atingem o valor de 2234,93€ (proposta 

484/13).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS --------------------------------------------------- 

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

previsto na alínea b), do artº.18º./I, do Código Regulamentar do Município de Águeda 

isentar a instituição Património dos Pobres da Freguesia de Águeda, com sede na Rua 

Arcebispo Primaz, na Freguesia de Águeda, do pagamento da taxa referente à 

emissão de declaração em como um prédio está isento de alvará de autorização de 

utilização. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

--------- Eram dez horas e quinze minutos quando o Sr. Presidente declarou a reunião 

encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Ana Cristina Martins 

Tomás, técnica superior, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente. ----------- 
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