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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NÚMERO 5/16 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 9 DE AGOSTO DE 2016 

 

--------- Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezasseis, realizou-se uma 

reunião extraordinária da Câmara Municipal de Águeda, sob a presidência da Sr.ª 

Vereadora ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, e com a presença dos Srs. 

Vereadores JOSÉ MANUEL GOMES 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.ª Vereadora declarou aberta a 

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

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

--------- Foi deliberado, por unanimidade, justificar as faltas dadas pelo Sr. Presidente 

GIL NADAIS RESENDE DA FONSECA e pelos Srs. Vereadores LUÍS MIGUEL 

MARQUES VIDAL OLIVEIRA e JORGE HENRIQUE FERNANDES ALMEIDA. ----------- 

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

---------- SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DO EXECUTIVO ----------------------------------- 

---------- Principiando os trabalhos foi presente uma adenda ao pedido de 

substituição, apresentado pela Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, nos termos do 

disposto no artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de janeiro, referente à sua falta e substituição na reunião de hoje. ----- 

--------- Verificando-se que o cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva 

lista – José Manuel Gomes Oliveira - se encontrava presente, após a verificação da 

sua identidade e legitimidade, operou-se, de imediato a substituição, nos termos do 

disposto no nº 4 do artigo 76º por remissão do n.º 7 do artigo 77º da já mencionada 

Lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. -- 

---------- ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE ÁGUEDA – EDIÇÃO 2016/2017 --------- 

---------- TOMADA DE POSIÇÃO SOBRE AS RECLAMAÇÕES RECECIONADAS NO 

PERÍODO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA (PROPOSTA 458/16) --------------------------------- 

-------- Analisado todo o processo, a Câmara, de acordo com o disposto no n.º 5 do 

artigo 9.º do Regulamento do Orçamento Participativo de Águeda, nos termos da 

proposta que foi presente, e, com os fundamentos contidos na mesma, deliberou 

tomar as seguintes resoluções, na sequência da análise efetuada às reclamações 

apresentadas no período de audiência pública da listagem provisória das propostas 

elegíveis e não elegíveis: ------------------------------------------------------------------------------ 
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---------- MANTER COMO PROPOSTAS NÃO ELEGÍVEIS: ---------------------------------- 

---------- Proposta n.º 528731 – Construção de balneários/vestiários/apoio 

polidesportivo de Recardães – Por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador José 

Oliveira; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Proposta n.º 528782 – Aquisição de terreno e colocação de relvado sintético 

em Vale Domingos – Por unanimidade; ------------------------------------------------------------ 

--------- Proposta n.º 530054 – Requalificação de 2 Parques Infantis – Por 

unanimidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Proposta n.º 526891 – Albergue para Peregrinos de Santiago - Por 

unanimidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Proposta n.º 528473 – Remodelação do Polidesportivo da Maçoida – Por 

unanimidade; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- Proposta n.º 526781 – Criação de Espaço Multiusos – Por unanimidade; ----- 

--------- Proposta n.º 526907 – Revitalização de Rota dos Moinhos da Curvina até à 

Ponte da Pedrinha – Por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 

--------- ALTERAR PARA PROPOSTAS ELEGÍVEIS, TRANSFORMADAS EM 

PROJETOS PARA VOTAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------- 

--------- Proposta n.º 528781 – Iluminação do Parque Botânico de Vale Domingos – 

Por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador José Oliveira; ------------------------------- 

--------- Proposta n.º 528469 – Requalificação da Escola de Serém de Baixo – Por 

maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Edson Santos e o voto contra do Sr. 

Vereador José Oliveira, que referiu entender não existirem condições de momento 

para este projeto, uma vez que a escola está entregue a uma associação; ------------- 

--------- Proposta n.º 528466 – Parque de Merendas da Boiça II – Por maioria com a 

abstenção do Sr. Vereador José Oliveira, e, sugerindo a Câmara que a 

pavimentação seja efetuada em paralelos; ------------------------------------------------------- 

--------- Proposta n.º 528693 – Águeda+ Ativa – Seniores (Con)Vida – Por maioria, 

com a abstenção do Sr. Vereador José Oliveira; ------------------------------------------------ 

--------- Proposta n.º 528471 – Pavimentação do Caminho do Chapado – Por 

unanimidade, sugerindo a Câmara que se alargue o caminho; ----------------------------- 

---------- Proposta n.º 527529 – Requalificação do Parque do Emigrante – Zona 

Nascente – Por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------ 

---------- Eram doze horas quando a Sr.ª Vereadora Elsa Corga, que presidiu, 

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

Ana Cristina Martins Tomás, técnica superior jurista, redigi e subscrevo juntamente 
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com a Sr.ª Vereadora. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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