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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 19/17 DO EXECUTIVO
REALIZADA NO DIA 3 DE OUTUBRO DE 2017

---------Aos três dias do mês de outubro de dois mil e dezassete, realizou-se uma
reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de JORGE HENRIQUE FERNANDES
DE ALMEIDA, e com a presença dos Srs. Vereadores MARIA PAULA DA GRAÇA
CARDOSO, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, 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 e trinta minutos quando o Sr. Presidente da reunião declarou
a respetiva abertura. ------------------------------------------------------------------------------------------------FALTAS – Foi deliberado por unanimidade, justificar a falta dada pelo Sr.
Presidente que se encontra fora do concelho em representação do município. ------------------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------- INFORMAÇÕES A PRESTAR PELO SR. PRESIDENTE E PELOS SRS.
VEREADORES ------------------------------------------------------------------------------------------------------Dando inicio aos trabalhos, e dada a palavra ao Sr. Vereador Miguel Oliveira,
prestou as declarações infra citadas: -------------------------------------------------------------------------- “No seguimento das eleições de 1 de outubro, enquanto Vereador e cidadão,
expresso o meu louvor aos eleitores que cumpriram o seu dever cívico e contribuíram
para a escolha dos representantes do Povo nas nossas autarquias, para os próximos
quatro anos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Louvo e agradeço o serviço cívico dos cidadãos eméritos que asseguraram o
regular funcionamento das Mesas de Voto e que merecem especial apreço.-----------------------Louvo todos os candidatos de todas as listas que concorreram a este acto
eleitoral, pela disponibilidade que demonstraram para servir a causa pública e para se
submeterem ao sufrágio democrático. ------------------------------------------------------------------------Expresso as minhas felicitações a todos autarcas eleitos e, com maior
satisfação, aos que foram apoiados pelo CDS-PP.---------------------------------------------------------Felicito o novo Presidente da Câmara de Águeda e os Vereadores aqui
presentes, desejando-lhes as melhores venturas no exercício dos seus mandatos e
fazendo votos de que saibam honrar a distinção que o Povo lhes concedeu”. ---------------------- O Sr. Vereador Jorge Almeida agradeceu os votos formulados. --------------------
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---------- Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Miguel Oliveira lembrou que na
última reunião do executivo, relativamente à execução de obras municipais, foram
ratificados despachos do Sr. Presidente e aprovadas propostas sobre aceitação de
erros e omissões, respostas a pedidos de esclarecimento após aceitação da lista de
erros e omissões, despacho para audiência prévia de manutenção do preço e
condições das propostas apresentadas, sem que as respetivas propostas de decisão
estivessem devidamente instruídas, com todos os elementos que permitissem uma
cabal apreciação dos assuntos, pelo que solicitou que esses elementos lhe fossem
remetidos, o que ainda não aconteceu. ------------------------------------------------------------------------ A seguir, o mesmo Sr. Vereador solicitou que lhe fosse facultado o documento
da ANAC - Autoridade Nacional da Aviação Civil, que certificou o Aeródromo do
Casarão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Vereador Miguel Oliveira disse também, que é importante que a Câmara
atualize o seu site, relativamente às atas do Executivo e aos eventos a realizar. ------------------ A Senhora Vereadora Paula Cardoso, que interveio a seguir, disse que se
congratulava pela forma como decorreu o ato eleitoral, dando os parabéns aos
vencedores, desejando-lhes que exerçam, com todo o empenho e rigor, o mandato
que o povo, sempre com razão, lhes confiou. --------------------------------------------------------------- Disse, também, a mesma Sra. Vereadora que agradece a forma como
decorreu este mandato, a forma como o executivo acolheu e aceitou as suas
condicionantes, uma vez que na altura era Deputada da Assembleia da República e foi
preciso alterar o dia e horário das reuniões do executivo para que a mesma pudesse
participar, atitude que muito a sensibilizou. ------------------------------------------------------------------- Continuando a sua intervenção, a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, disse que se
afasta da política ativa, mas que vai ficar atenta, acrescentando que foi uma honra
servir o município, tanto no Executivo como na Assembleia Municipal, tendo a certeza
de tudo ter feito, em prol do bem comum, com empenho e isenção, mas considera que
a política não é uma carreira nem um emprego, que não se pode eternizar, tem que se
renovar para permitir outras dinâmicas, outras ideias, outras formas de fazer as coisas,
mas que se sentir que existe essa necessidade, se perceber que é importante a sua
intervenção na vida publica e estiver disponível, não hesitará em voltar a prestar os
seus serviços ao município. ---------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Vereador Jorge Almeida, na sequência das palavras da Sr.ª Vereadora,
agradeceu os seus votos e disse que, durante estes quatro anos, ela foi uma boa
companheira no executivo e que, pela sua parte tudo fará para o bem de Águeda, que
encarará esse propósito como um desafio. ---------------------------------------------------------
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---------- Também o Sr. Vereador Miguel Oliveira se dirigiu à Sr.ª Vereadora Paula
Cardoso para dizer que ficou muito honrado por terem integrado a mesma lista e que,
como Vereadora e colega no Executivo, foi sempre leal, competente, participativa e
com muito sentido de responsabilidade e que as suas intervenções sempre tiveram
propósitos construtivos e de contribuição para a melhoria do concelho. ----------------------------- Dada a palavra à Sr.ª Vereadora Elsa Corga, a mesma dirigiu-se aos Srs.
Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, que vão deixar o Executivo,
agradecendo-lhes a postura ao longo destes quatro anos, pois considera que se criou
um ambiente salutar, um bom convívio, um espírito de união pelo bem comum,
acrescentando que foi muito bom tê-los como colegas no Executivo Municipal. ------------------- Voltando a intervir, o Sr. Vereador Miguel Oliveira disse que foi um prazer
trabalhar com a Sra. Vereadora Elsa Corga, porque ela foi uma excelente Vereadora,
e prescindir dela seria uma grande perda para o concelho. Em sua opinião, a Srª
Vereadora Elsa Corga possui uma grande capacidade de perceber o que é bom para o
concelho, aceitando opiniões distintas das suas, sempre em prol dos interesses do
município. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATAS DAS CINCO REUNIÕES ANTERIORES --------------------------------------------------- Na continuação dos trabalhos, foram aprovadas a Ata n.º 2 Extraordinária e as
Atas n.ºs 15, 16, 17 e 18 do ano 2017, depois de feitas algumas alterações propostas
pelos Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, 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 ------------------------------------------------------------------------------------MINUTA DO 1º CONTRATO ADICIONAL (PROPOSTA 604/17) -------------------------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do 1.º
Contrato Adicional da empreita de “Reabilitação das Ruas do Concelho – Lote 4” em
Águeda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBRAS PARTICULARES ----------------------------------------------------------------------------ALTERAÇÃO DAS ÁREAS DE CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA DE
TERRENO (PROPOSTA 605/17) ------------------------------------------------------------------------------ AGNESE BRAVO ---------------------------------------------------------------------------------------Tendo em consideração que a respetiva petição continua a cumprir o disposto
nos n.ºs 4 e 10 do artigo 6.º do Decreto – Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado
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e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/14, de 9 de setembro, uma vez que o prédio
em questão se situa em perímetro urbano e as duas parcelas resultantes do destaque
confrontam com arruamento público, constatando-se, apenas, uma alteração a nível
de áreas, relativamente ao deliberado sobre este assunto em reunião de 20 de
novembro de 2002, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do
destaque de uma parcela de terreno com a área de 542,00m 2 de um prédio com a
área total de 1.056m2, sito em Cavada Nova, na freguesia de Macinhata do Vouga,
propriedade de Agnese Bravo (Processo nº 958/02) ------------------------------------------------------ÓNUS DE RENÚNCIA --------------------------------------------------------------------------------- ÂNGELO ALMEIDA RODRIGUES (PROPOSTA 606/17) ----------------------------------- Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar o registo de ónus de renúncia que Ângelo Almeida Rodrigues vai fazer, de
uma área de construção com 9,60m2, implantada em zona de construção interdita,
avaliada em 4.800,00€, na sequência da legalização de ampliação de uma habitação,
sita na Borralha, na União de freguesias de Águeda e Borralha. -------------------------------------- AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ------------------------------------------------------------- LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO ------------------------------------------------------------------------ AQUISIÇÃO, POR LOTES, DE VIATURAS ELÉTRICAS, ALUGUER DE
BATERIAS E RESPETIVO SISTEMA DE CARGA PARA A FROTA MUNICIPAL
(PROPOSTA 607/17) ---------------------------------------------------------------------------------------------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade,
autorizar a libertação da caução prestada pela Renault Portugal, S.A., aquando do
fornecimento, aquisição, por lotes, de viaturas elétricas, aluguer de baterias e
respetivo sistema de carga para a frota municipal, no valor de 10.050,39€. ------------------------ COMUNICAÇÃO NOS TERMOS DO N.º 4 DO ARTIGO 49.º DA LEI N.º
42/2016, DE 28 DE DEZEMBRO - CONTRATOS CELEBRADOS COM A CÂMARA
MUNICIPAL DE ÁGUEDA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14 E 28 DE
SETEMBRO DE 2017(PROPOSTA 610/17) ----------------------------------------------------------------A seguir, a Câmara tomou conhecimento da comunicação, efetuada nos
termos do n.º 4 do artigo 49.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro - contratos
celebrados com a Câmara Municipal de Águeda, no período compreendido entre 14 e
28 de setembro de 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------PATRIMÓNIO ------------------------------------------------------------------------------------------- PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO -------------------------------------------------------- REVOGAÇÃO DA ACEITAÇÃO DA CANDIDATURA DA EMPRESA EMAJ -
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ATELIER DE PUBLICIDADE, LDA A CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE
SOB LOTE N.º 15 (PROPOSTA 608/17) --------------------------------------------------------------------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade,
revogar a deliberação que aceitou a candidatura da empresa EMAJ - Atelier de
Publicidade, Lda à Constituição do Direito de Superfície sob lote n.º 15 do Parque
Empresarial do Casarão. ------------------------------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO-----------------------------------------------------------------------------------------------

TRANSFERÊNCIAS

AO

ABRIGO

DO

PROGRAMA

APROXIMAR

EDUCAÇÃO - 4º TRIMESTRE 2017 -----------------------------------------------------------------–-------- RATIFICAÇÃO DESPACHO DO SR. PRESIDENTE (PROPOSTA 609/17) --------------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Sr.
Presidente, datado de 5 de setembro último, através do qual, dadas as circunstâncias
urgentes e excecionais, aprovou a transferência de verbas, no montante de
392.557,92€, para os agrupamentos escolares e escola não agrupada, ao abrigo do
programa aproximar educação, para fazer face aos encargos previstos para o 4º
trimestre 2017. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Eram dez horas e trinta minutos quando o Sr. Vereador Jorge Almeida,
presidente da reunião declarou a mesma 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 mesmo. -------------------------------------------------------------------------------
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