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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NÚMERO 1/15 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2015 

 

----------Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, 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, JOSÉ MANUEL GOMES OLIVEIRA, ELSA MARGARIDA DE MELO 

CORGA, LUIS MIGUEL MARQUES VIDAL OLIVEIRA, JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE e EDSON CARLOS VIEGAS SANTOS.---------------------------------------------- 

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

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

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

--------PROJETO DE REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 

ÁGUEDA----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Analisado todo o processo, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo 

com o disposto no artigo 118º do Código do Procedimento Administrativo, na alínea k) 

do nº 1 do artigo 33º e na alínea g) do nº1 do artigo 25º, da Lei nº75/2013, de 12 de 

setembro, aprovar a submissão a discussão pública, pelo prazo de 30 dias seguidos, 

do Projeto de Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda, que foi presente e 

se encontra arquivado na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião 

(proposta 7/15).--------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Vereador Miguel Oliveira apresentou a sugestão de alteração do 

documento, que a seguir se transcreve, para submeter, também, a discussão pública, 

o que foi aceite: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------”Voto favoravelmente a proposta de submissão do projeto de Regulamento à 

Discussão Pública, confiante de que nessa fase este Regulamento será melhorado, 

nomeadamente eliminando o disposto no nº 4 do art.10º que, a meu ver, viola um 

princípio essencial da Democracia e da República, o da igualdade do valor de voto de 

todos os cidadãos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------A intenção de distinguir e promover a ação cívica dos cidadãos inscritos no 

Banco de Voluntariado, por exemplo, pode ser concretizado através da atribuição a 

um grupo de cidadãos, escolhidos em cada ano pela CMA, do direito de submeter 

uma proposta ao escrutínio dos cidadãos, respeitando o artº 8º deste Regulamento”.-- 

----------CONCURSO DE IDEIAS PARA A IMAGEM DO ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO DE ÁGUEDA------------------------------------------------------------------------- 

1/15,2 2015-01-08



 

 2

 

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

disposto na alínea u) do nº1 do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar 

as normas para o “Concurso de Ideias para a Imagem do Orçamento Participativo de 

Águeda”, anexas à proposta que foi presente e aprovada, bem como a atribuição do 

prémio e menções honrosas nela constante (proposta 4/15). --------------------------------- 

---------ALTERAÇÃO AO CÓDIGO REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA  

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

estipulado no artigo 3º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, nos artigos 

117º e 118º do Código do Procedimento Administrativo e artigo 33º/nº 1, k) da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, aprovar, para submissão a discussão pública pelo prazo 

de 30 dias seguidos, a 6ª alteração ao Código Regulamentar do Município de 

Águeda, cujo projeto se encontra arquivado na Aplicação informática, junto à Agenda 

desta reunião, atendendo a que com a publicação da 13ª alteração ao Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovada pelo Decreto-Lei 136/2014, de 9 de 

setembro, foram introduzidas várias modificações ao controlo prévio e sucessivo das 

operações urbanísticas, designadamente a criação da figura da comunicação prévia 

com prazo, tornou-se necessário adequar o Código Regulamentar a esta nova 

realidade, nomeadamente as suas partes A1 – Urbanismo e I – Taxas e Tabela de 

Taxas (proposta 1/15).------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------FUNDOS DE MANEIO PERMANENTES PARA O ANO 2015 --------------------- 

---------Tendo em vista o disposto no ponto 2.3.4.3. do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 

de janeiro, com as alterações que lhe foram sendo introduzidas, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, por forma a que seja exercido, de forma cabal, a atividade dos 

serviços municipais e fazer face a despesas urgentes e inadiáveis de escassa 

relevância financeira, proceder à constituição, para o ano económico de 2015, dos 

seguintes Fundos de Maneio Permanente, que serão geridos pelos funcionários 

mencionados: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Divisão Financeira e Administrativa – 1.000,00€ - Maria Moreira---------------------- 

--------Piscina Municipal – 250,00€ - Adriana Mesquita------------------------------------------- 

--------Armazéns Municipais – 500,00€ - João Paulo Paradinha------------------------------ 

--------Biblioteca Municipal e Fórum da Juventude – 375,00€ - Helena Marques 

(proposta 5/14).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------TOPONÍMIA DE REDE VIÁRIA ------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, nos termos do disposto na alínea ss) do nº 1 do artigo 33 da 

Lei nº 75/2013, de 8 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
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toponímia de rede viária para a freguesia de Macinhata do Vouga, para a União de 

Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba, para a União das Freguesias de 

Recardães e Espinhel, e para a freguesia de Aguada de Cima, constante da proposta 

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

desta reunião (proposta 2/15).--------------------------------------------------------------------------  

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

----------PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E O 

CENTRO DE SAÚDE DE ÁGUEDA NO ÂMBITO DA DINAMIZAÇÃO DOS 

PROJETOS "CONTA, PESO E MEDIDA", "CAMINHAR PARA O EQUILÍBRIO" E 

"SER MAIS ATIVO" --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

âmbito das suas atribuições e competências, e com base nas alíneas r) e u) do n.º 1 

do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o Protocolo que foi 

presente e que estabelece os princípios e condições de colaboração entre o 

Município de Águeda e o Centro de Saúde de Águeda para a cooperação no âmbito 

da dinamização dos Projetos “Conta, Peso e Medida”, “Caminhar para o Equilíbrio” e 

“Ser Mais Ativo” (proposta 3/15).----------------------------------------------------------------------- 

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

----------ATRIBUIÇÃO DE MENÇÕES HONROSAS DO CONCURSO DE IDEIAS 

“EMPREENDE JÁ”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Na sequência do lançamento de um concurso de ideias, efetuado no âmbito 

do desenvolvimento do Plano de Promoção Empresarial e de Investimento, 

direcionado para o Parque Empresarial do Casarão – Águeda, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, por proposta do respetivo júri de apreciação de propostas, aprovar  

a distinção de duas propostas como menções honrosas e atribuir-lhe o valor 

monetário unitário de 1.000,00€, sendo esta resolução aprovada como aditamento às 

normas existentes, tendo em conta a qualidade das ideias de negócio apresentadas e 

por forma a incentivar o desenvolvimento (proposta 6/15).-------------------------------------- 

--------- 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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