
 1 

ACTA DAREUNIÃO NÚMERO 2/17 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2017 

 

---------Aos seis dias de setembro de dois mil e dezassete, realizou-se uma reunião 

extraordinária da Câmara Municipal, sob a presidência de GIL NADAIS RESENDE 

FONSECA, e com a presença dos Srs. Vereadores MARIA PAULA DA GRAÇA 

CARDOSO, JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, LUÍS MIGUEL 

MARQUES VIDAL OLIVEIRA,  JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE E  EDSON 

CARLOS VIEGAS SANTOS. ---------------------------------------------------------------------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, ANA ISABEL SERRANO DA SILVA. ---------- 

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

---------FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pela Senhora 

Vereadora ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA. ---------------------------------------------- 

--------- 1.  PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO ------------------------------------------- 

--------- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO – 5.ª E 6ª ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO N.º 1/2011 – LOTEAMENTO MUNICIPAL PARA O PARQUE 

EMPRESARIAL DO CASARÃO (PROPOSTA 559/17) ------------------------------------------ 

--------- Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por maioria, com a  

abstenção da Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, nos termos e para efeitos do disposto 

no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do artigo 

164.º, n.º 3 do Código do Procedimento Administrativo, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente, datado de 31.08.2017, através do qual, dadas as circunstâncias 

excecionais e urgentes, aprovar a 5.ª e 6.ª Alteração ao Alvará do Loteamento n.º 

1/2011 – Loteamento Municipal do Casarão. ------------------------------------------------------ 

--------- 2.  PLANO DIRETOR MUNICIPAL --------------------------------------------------------- 

----------1ª ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE 

ÁGUEDA (PROPOSTA 560/17) ----------------------------------------------------------------------- 

--------- Continuando os trabalhos, a Câmara analisou a proposta que foi presente e 

deliberou, por maioria, com a abstenção da Sr.ª Vereadora Paula Cardoso: ------------- 

---------1. Aprovar o relatório de Ponderação da Discussão Pública da 1.ª Alteração do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Águeda;-------------------------------------------- 

---------2. Efetuar a divulgação dos resultados da Discussão Pública através da 

comunicação social, plataforma colaborativa de gestão territorial e do site do 

Município, conforme previsto no n.º 6 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 

de maio; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Na sequência da aprovação das alíneas anteriores, foi ainda deliberado: -------- 
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--------- 1. Aprovar a versão final da 1.ª Alteração ao Regulamento do Plano Diretor 

Municipal de Águeda; ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 2. Submeter, a versão final da 1.ª Alteração ao Regulamento do Plano Diretor 

Municipal à aprovação pela Assembleia Municipal, conforme previsto no n.º 1 do 

artigo 90.º ao Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. ----------------------------------------- 

--------- 3.  EDUCAÇÃO-ESCOLAS ------------------------------------------------------------------- 

---------  PAGAMENTO DE VERBAS A PESSOAL AUXILIAR DAS AAAF- ANO 

LETIVO 2017/2018 - MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017 (PROPOSTA 

558/17) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar, para o período 

de setembro a dezembro de 2017, o montante total previsto de 71.556,54€ para 

pagamento a pessoal para satisfazer as necessidades verificadas ao nível do apoio 

às atividades de animação e apoio à família e a outros serviços, nomeadamente, 

apoio às refeições, vigilância dos alunos no período de desenvolvimento das 

atividades de enriquecimento curricular, substituição de baixas médicas prolongadas, 

entre outras, tendo em vista a convicção da criação de melhores condições para os 

alunos do concelho. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Ana Isabel Serrano 

da Silva, Técnica Superior redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente. --------- 
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