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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NÚMERO 3/15 DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2015 

 

---------Aos dez dias do mês de abril de dois mil e quinze, na Sala de Reuniões dos 

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

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

Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, MARIA PAULA DA 

GRAÇA CARDOSO, LUIS MIGUEL MARQUES VIDAL OLIVEIRA, JOÃO CARLOS 

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

---------Esteve presente para a secretariar, ROSA SILVANA SÁ MARINHEIRO. ----------  

---------Eram dezanove horas quando o Sr. Presidente declarou aberta a reunião. -------  

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

---------Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta da Sr.ª Vereadora Elsa Corga 

que se encontrava no Conselho Municipal de Educação, que analisava o assunto da 

descentralização de competências na área da educação.---------------------------------------- 

---------INVENTÁRIO DOS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS, A 

RESPETIVA AVALIAÇÃO E A APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO 2014 ---------------------------------------------------- 

---------Depois de tecidas algumas considerações acerca do processo, que foi 

disponibilizado aos Srs. Membros do Executivo, juntamente com a Agenda da reunião, 

a Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores Paula 

Cardoso e Miguel Oliveira, em cumprimento ao disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 

25.º, e alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 

nos artigos 75.º e 76.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, depois de ouvidas as 

explicações do Sr. Presidente e da Chefe da Divisão da Área Administrativa e 

Financeira, Dr.ª Maria Moreira, que responderam, também, a todas as dúvidas 

colocadas pelos Srs. Membros do Executivo, aprovar o inventário e os documentos de 

prestação de contas do ano 2014, que se encontram em anexo à proposta que foi 

presente e se encontra arquivada junto à Agenda desta reunião, para posterior 

submissão e apreciação da Assembleia Municipal (proposta 202/15). ----------------------- 

----------GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO ------------------------------------ 

--------- 1ª REVISÃO ORÇAMENTAL------------------------------------------------------------------- 

 ---------Seguidamente, considerando a necessidade de inclusão de novos projetos nas 

Opções do Plano e Orçamento Municipal para o corrente ano, a Câmara deliberou, por 

maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, em 

conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25 e alínea c) do n.º 1 do 
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artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal a 1ª Revisão Orçamental para o corrente ano, originando um 

aumento do valor do Orçamento referente ao ano de 2015 de 45.240.359,77€ para 

47.268859,77€ (proposta 213/15). --------------------------------------------------------------------- 

---------- JULGADOS DE PAZ NO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA ---------------------------------- 

---------- COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PARA A SU A 

INSTALAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------Tendo em vista as dúvidas suscitadas, foi deliberado, por unanimidade, retirar 

a proposta referente à criação de Julgados Paz (proposta 203/15). ------------------------- 

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

----------LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO E CÓPIA PARA O 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA E ESCOLAS -------------------------------------------------------------- 

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

autorizar a abertura de procedimento, a efetuar por Ajuste Direto, para Locação de 

Equipamento de Impressão e Cópia para o Município de Águeda e Escolas, nos 

precisos termos e condições mencionados na mesma, acrescentando a consulta, 

também, à firma Konica Minolta (proposta 200/15). ----------------------------------------------- 

 -----------FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM MERCADO LIBERALIZADO 

PARA AS INSTALAÇÕES/INFRAESTRUTURAS DO MUNICIPÍO DE ÁGUEDA --------- 

------------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do 

disposto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, e para os efeitos 

previstos no artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao 

Decreto-Lei n.º 18/08, de 29 de janeiro, retificado pela declaração de retificação n.º 18-

A/2008 de 28 de agosto, pelos Decretos–Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro, n.º 

278/2009, de 2 de outubro, e n.º 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.º 3/2010, de 

27 de abril e pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, autorizar a abertura de 

Concurso Público, com Publicidade Internacional, para o Fornecimento de Energia 

Elétrica, em mercado liberalizado, para as instalações/infraestruturas do Município de 

Águeda, conforme previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º, bem como na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos e nos precisos termos e 

condições da proposta que foi presente (proposta 206/15); ------------------------------------ 

--------ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICIDADE INTERNACIONAL 

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS ---

-----------Em cumprimento do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, e 

para os efeitos previstos no artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/08, de 29 de janeiro, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 278/2009. de 02 de outubro, e Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de 
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julho, a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à abertura de Concurso Público, 

com Publicidade Internacional, para Aquisição de Serviços de Limpeza em Instalações 

Municipais, nos precisos termos e condições da proposta que foi presente (proposta 

211/15); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A 319 INSTALAÇÕES DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA ---------------------------------------------------------------------------------- 

----------Na continuação dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, em 

cumprimento do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e para os efeitos 

previstos no artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao 

Decreto-Lei n.º 18/08, de 29 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 

18-A/2008, de 28 de agosto, pelos Decretos–Lei n.º 223/2009, de 11 de setembro, n.º 

278/2009, de 2 de outubro e n.º 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.º 3/2010, de 

27 de abril e pelo Decreto-Lei n.º149/2012, de 12 de julho, e em conformidade com a 

proposta que foi presente,  proceder à abertura de procedimento por Ajuste Direto, 

com consulta à empresa Galp Power, S.A., para Fornecimento de Energia Elétrica a 

319 Instalações de Iluminação Pública, conforme previsto na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos (proposta 212/15). ----------------------------- 

-----------FESTIVAL AGITÁGUEDA -------------------------------------------------------------------- 

----------REGULAMENTO DO “AGITÁGUEDA ART FESTIVAL” -------------------------------- 

----------Tendo como objetivo uma melhor organização do Festival em apreço, e que o 

mesmo se concretize de forma rigorosa, clara e transparente, a Câmara, por 

considerar fundamental a existência de um documento que defina as condições de 

participação nesta iniciativa deliberou, por maioria, com a abstenção dos Srs. 

Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, aprovar e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal o Regulamento do “AgitÁgueda Art Festival”, nos termos do 

disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. (proposta 198/15); --------------------------------------------------- 

----------ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES DIVERSAS ------------------------------------------ 

----------PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A CASA DO POVO DE VALONGO 

DO VOUGA COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO-PILOTO DE 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA --------------------------------------- 

----------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara, face às dúvidas suscitadas, 

deliberou, por unanimidade, retirar a proposta referente ao desenvolvimento de um 

projeto - piloto de eficiência energética na iluminação pública, em colaboração com a 

Casa do Povo de Valongo do Vouga (proposta 201/15).----------------------------------------- 

--------PATRIMÓNIO --------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------AQUISIÇÃO DE PRÉDIO URBANO À ARCA DA BOTARÉU – ASSOCIAÇÃO 

RECREATIVA E CULTURAL DE ÁGUEDA --------------------------------------------------------------- 

-----------Na continuação dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, face às 

dúvidas suscitadas, retirar a proposta de aquisição de um imóvel à Arca da Botaréu – 

Associação Recreativa e Cultural de Águeda (proposta 210). ---------------------------------- 

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

----------DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE ------------------------------------- 

----------Verifica-se que até à presente data o requerente, Hugo Luís Alves Ventura, 

não apresentou os projetos de especialidades, a que estava obrigado na sequência da 

apresentação, em 27 de abril de 2012, de um projeto de arquitetura com vista à 

construção de habitação na Rua do Tojal, em Belazaima do Chão, na União de 

Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira e Agadão, e que, de acordo com o n.º 

6, do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, os deveria ter apresentado em junho 

de 2014, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o mencionado no n.º 

5, do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, declarar a intenção de caducidade 

do processo em causa (proposta 204/15). -----------------------------------------------------------  

---------CERTIDÃO DE DESTAQUE -------------------------------------------------------------------- 

--------- MANUEL DE JESUS FERREIRA ------------------------------------------------------------- 

----------Presente, a seguir, um requerimento através do qual Manuel de Jesus Ferreira, 

(Proc. n.º 910/71), residente na Rua do Lameiro, no Lugar da Carvalhosa, na 

Freguesia de Valongo do Vouga, solicita que lhe seja emitida certidão de destaque de 

um terreno com a área de 1.160,00 m², a destacar de prédio com a área de 2.459,00 

m², sito na referida Rua do Lameiro, no Lugar da Carvalhosa. --------------------------------- 

---------Tendo-se constatado, de acordo com a informação emitida pela Divisão de 

Gestão Urbanística, que a pretensão cumpre o disposto nos nºs 4 e 10 do artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 136/2014, de 9 de setembro, uma vez que o prédio se situa em perímetro urbano e 

as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamento público, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido (proposta 207/15). --------------- 

--------- MARIA DE FÁTIMA MIRANDA SAMPAIO ------------------------------------------------- 

----------Tendo em vista o parecer emitido pela Divisão de Gestão Urbanística, através 

do qual se verifica que a pretensão cumpre o disposto nos nºs 4 e 10 do artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 136/2014, de 9 de setembro, uma vez que o prédio se situa em perímetro urbano e 

as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamento público, a 
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Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão da certidão de destaque de 

um terreno com a área de 1.210,00 m², a destacar de prédio com a área total de 

2.035,00 m², sito na Rua da Pereira, na Freguesia de Fermentelos, requerida por 

Maria de Fátima Miranda Sampaio (proposta 209/15). ------------------------------------------- 

----------DISPENSA DO CUMPRIMENTO DA DOTAÇÃO DE LUGARES DE 

ESTACIONAMENTO -------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente foi presente um requerimento através do qual a firma 

MACROPLAST - PEÇAS TECNICAS DE PLASTICO LDA., (Proc. n.º 535/04), com 

sede no Lugar do Brejo, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, requer a 

ampliação e demolição em dois edifícios industriais, sitos no referido Lugar do Brejo 

com a dispensa de dois lugares de estacionamento público.------------------------------------ 

----------Atendendo a que a pretensão se enquadra, na exceção prevista na b) do n.º 3 

do artigo 66.º do PDM, que permite deliberar sobre a dispensa total do cumprimento 

da dotação do lugar de estacionamento, sendo que a mesma, dá lugar ao pagamento 

de uma compensação ao Município, conforme disposto no ponto n.º 4 do artigo 66.º do 

regulamento do Plano referido. ------------------------------------------------------------------------- 

-----------Neste termos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a dispensa total 

da dotação de estacionamento público (2 lugares de estacionamento de veículos 

ligeiros públicos), tendo em conta que se verifica a condição disposta na alínea c), do 

n.º 3, do artigo 66.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal e optar pelo 

pagamento da compensação em numerário no valor de 192,06€ (proposta 208/15). ----

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

encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, ROSA SILVANA SÁ 

MARINHEIRO, Técnica Superior Jurista redigi e subscrevo juntamente com o Sr. 

Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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