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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 17/17 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 5 DE SETEMBRO DE 2017 

 

---------Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezassete, realizou-se uma 

reunião 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 e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou aberta a 

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

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

----------Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pela Sr.ª Vereadora 

Elsa Corga. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------- INFORMAÇÕES A PRESTAR PELO SR. PRESIDENTE E PELOS SRS. 

VEREADORES ACERCA DA ATIVIDADE MUNICIPAL ------------------------------------------ 

--------- Principiando este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente informou que 

a Câmara Municipal foi vencedora de dois prémios na 1ª Gala dos Globos MUNDIAL, 

organizada pela Rádio MUNDIAL FM. ---------------------------------------------------------------------- 

---------- O Sr. Vereador Miguel Oliveira, que interveio a seguir, congratulou-se com a 

atribuição dos prémios e, prosseguindo a sua intervenção, solicitou que lhe fosse dado 

conhecimento do esboço da ligação de Águeda ao Nó da A1, em Amoreira de 

Gândara, tendo o Sr. Presidente apresentado o documento referido e prestado todos 

os esclarecimentos às questões colocadas sobre o mesmo. ---------------------------------- 

----------A Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, que interveio a seguir, começou por dizer 

que, durante muito tempo foram várias as noticias e reclamações acerca de maus 

serviços prestados no Centro Hospitalar do Baixo Vouga, tendo, no entanto, no tempo 

do Governo PSD/CDS, a Câmara Municipal estado sempre atenta e sensível para 

essas questões, designadamente através da marcação de Sessões Extraordinárias da 

Assembleia Municipal, envio de exposições ao Ministro da Saúde, apoio a 

manifestações populares etc, pelo que, não pode agora deixar de manifestar a sua 

estranheza, numa altura em que tanto se fala e tantas queixas há sobre tais serviços 

de saúde não ter a Câmara Municipal uma linha de atitude coerente com tais ações, 
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por forma a acautelar o direito dos munícipes a um bom e atempado cuidado de 

saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--------- BRANTIFER - INDUSTRIA DE FERREGANS, LDA (PROPOSTA 543/17) ------- 

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

em vista que a firma Brantifer – Industria de Ferragens, Lda, processo n.º 468/07, com 

sede na Quinta da Arrota, no lugar de Massadas, na União de Freguesias de 

Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, não levantou o alvará de 

licença de construção de um pavilhão a levar a efeito no referido lugar de Massadas, o 

que deveria ter acontecido no prazo de um ano a contar da data de notificação do ato 

de licenciamento, declarar a intenção de caducidade da respetiva licença, nos termos 

do disposto 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 136/14, de 9 de setembro, manifestar a 

intenção de declarar a caducidade do processo em causa.-------------------------------------- 

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

---------Seguidamente, analisadas as propostas que foram presentes, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade dos seguintes processos: ------------ 

---------MIGUEL ÂNGELO BORGES LOURENÇO (PROPOSTA 544/17) ------------------ 

---------Processo n.º 110/13, em nome de Miguel Angelo Borges Lourenço, residente na 

Rua Dr. Jaime de Sousa, em Águeda, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, 

uma vez que, tendo sido notificado da intenção de caducidade do processo, por não ter 

levantado o alvará de licença de construção de uma habitação a levar a efeito no lugar 

de Regote, até ao momento não apresentou qualquer argumento que levasse o 

executivo a alterar a intenção manifestada. ----------------------------------------------------------- 

---------JOSÉ MANUEL PEREIRA CARVALHO (PROPOSTA 546/17) --------------------- -- 

-------- Processo n.º 373/13, em nome de José Manuel Pereira Carvalho, residente na 

Travessa do Vale, no lugar do Raivo, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, 

uma vez que, tendo sido notificado da intenção de caducidade do processo, por não ter 

levantado o alvará de licença de alteração de uma habitação a levar a efeito no lugar do 

Raivo, até ao momento não apresentou qualquer argumento que levasse o executivo a 

alterar a intenção manifestada. -------------------------------------------------------------------------- 

--------ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS ---------------------------------------------------- 

-------- O MÁGICO-CENTRO DE APOIO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO 

(PROPOSTA 545/17) -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar o 

Mágico – Centro de Apoio Social, Cultural e Recreativo, com sede na rua Vale da 
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Pereira, em Giesteira, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, do pagamento 

das taxas relativas a cópias simples do projeto elétrico e ITED, das suas instalações 

sitas no referido Lugar da Giesteira, nos termos do disposto no n.º1 da alínea a) do 

artigo 18.º/I do Código Regulamentar do Município de Águeda. ------------------------------ 

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

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

 --------- JOÃO FERNANDO NEVES OLIVEIRA (PROPOSTA 549/17) ----------------------- 

-----------A seguir, foi presente o processo em nome de João Fernando Neves Oliveira 

(processo n.º 211/17), residente na rua do Valério, em Oronhe, na União de 

Freguesias de Recardães e Espinhel, que apresenta um projeto de arquitetura para 

construção de um pavilhão industrial no local já referido, verificando-se que a proposta 

não cumpre a dotação de lugares de estacionamento exigida na alínea b) do ponto 2 

do artigo 66.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal, uma vez que não prevê 

qualquer lugar quando deveria ser previsto dois. -------------------------------------------------- 

----------Analisada a proposta e o respetivo parecer técnico, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, tendo em vista o disposto na alínea c) do ponto n.º 3 do artigo 66º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal, aceitar a dispensa total da dotação de 

estacionamento público, através de uma compensação em numerário no montante de 

93,20€. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES ---------------------------------------------- 

-------- PREÇO DE VENDA DE PUBLICAÇÕES (PROPOSTA 540/17) ---------------------- 

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

aprovar os preços indicados para a venda de publicações, nomeadamente livros e 

CD’s, que versam sobre o Concelho de Águeda e/ou são da autoria de Aguedenses, 

que estão elencados em documento arquivado na Aplicação Informática junto à 

Agenda desta reunião, e foram calculados com base no preço de mercado pelo qual é 

comercializada a publicação ou, na ausência deste valor, o custo de aquisição pela 

autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- PREÇO PARA CEDÊNCIA DE ESPAÇOS DO CENTRO DE ARTES DE 

ÁGUEDA (PROPOSTA 541/17) ------------------------------------------------------------------------ 

----------Considerando o exposto na proposta analisada, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a cedência do Centro de Artes de Águeda 

à KW Portugal pelo valor de 2.520,00€, sendo 1.800,00€ pelo auditório e 720,00€ pelo 

café concerto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

---------- APOIO FINANCEIRO --------------------------------------------------------------------------- 
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--------- UNIÃO DE BANDAS DE ÁGUEDA (UBA) (PROPOSTA 536/17) -------------------- 

---------- À semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, a Câmara, a 

seguir, deliberou, por unanimidade, conceder à União de Bandas de Águeda (UBA), 

um subsídio no valor de 10.000,00€, destinado a comparticipar a realização do seu 

festival anual. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------ATIVAMAIS - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA, 

SAÚDE E BEM-ESTAR (PROPOSTA 538/17) ------------------------------------------------------ 

----------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir 

Ativamais - Associação para a Promoção da Atividade Física, Saúde e Bem-Estar, um 

subsídio no valor de 3.000,00€, destinado a comparticipar a organização da 5.ª 

Corrida e Caminhada Solidária +, nos termos do Contrato-Programa que foi presente e 

aprovado, que estipula as condições da atribuição deste apoio. ------------------------------- 

--------- ASSOCIAÇÃO SOCIAL, RECREATIVA E CULTURAL CIGANA DE ÁGUEDA 

(PROPOSTA 537/17) -------------------------------------------------------------------------------------- 

----------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no 

valor de 1.500,00€ à Associação Social, Recreativa e Cultural Cigana de Águeda, pela 

organização do Encontro Nacional das Comunidades Ciganas em Águeda, bem como  

ceder a utilização do Salão Nobre para o debate a realizar no dia 27 de Outubro e o 

equipamento de som, no âmbito da parceria entre a Câmara e a d’Orfeu.------------------- 

--------- ACEITAÇÃO PARA ANÁLISE DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA PROVA 

DESPORTIVA ÁGUEDA GOLD RACE - RIDE BY NATUR - DESPORTO & 

AVENTURA (PROPOSTA 539/17) --------------------------------------------------------------------- 

----------Analisada proposta que foi presente e considerando os argumentos 

apresentados pela associação para o atraso verificado com o a entrega da 

documentação de despesa, a Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar, para 

análise, o relatório de execução referente ao Contrato-programa n.º124/2017, no 

âmbito da organização da prova desportiva Águeda Gold Race. ------------------------------ 

---------- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DE ISENÇÃO DE TAXAS -------------------------- 

---------- ACOAG-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ÁGUEDA (PROPOSTA 548/17) ----- 

---------- Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo 

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

setembro, com as alterações subsequentes, e no n.º 3 do artigo 164.º do Código do 

Procedimento Administrativo, ratificar o Despacho do Sr. Vereador João Clemente, 

datado de 16 de agosto findo, através do qual, dadas as circunstâncias excecionais e 

urgentes, isentou a ACOAG – Associação Comercial de Águeda do pagamento da 

taxa devida pela emissão de licença especial de ruído para realização da 24.ª Festa 
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do Leitão, que terá lugar de 6 a 10 de setembro corrente na Praça 1.º de Maio, em 

Águeda, e para o fogo de artificio que será lançado no dia 10. --------------------------------- 

-------- OBRAS MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO (PROPPOSTA535/17) --------------------------------------- 

---------Analisado o Auto de Vistoria Geral efetuado à empreitada de Pavimentação da 

Estrada Principal de Travassô – troço inicial e final, e constatando-se que a mesma se 

encontra concluída, nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando 

deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, pelas quais se deva 

responsabilizar o respetivo empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

autorizar a liberação de 75% das cauções existentes nos termos das alíneas a) b) e c) 

do artigo 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto. --------------------- 

---------INCENTIVO À REABILITAÇÃO URBANA ------------------------------------------------- 

---------APROVAÇÃO DA ORU DE ÁGUEDA (OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO 

URBANA) (PROPOSTA 550/17) ------------------------------------------------------------------------ 

--------- Tendo em vista as dúvidas suscitadas durante a análise deste assunto, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este assunto . -------------------------------------- 

----------PESSOAL ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------RETIFICAÇÃO DA LISTAGEM - ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA MUNICIPAL DE 

DEDICAÇÃO AOS COLABORADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA 

(PROPOSTA 551/17) -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

retificar a listagem dos funcionários a quem foi atribuída a “Medalha Municipal de 

Dedicação – Homenagem do Município de Águeda”, nos termos do previsto no artigo 

7.º/G1 do Código Regulamentar, uma vez que se constatou que os colaboradores a 

seguir enumerados também reúnem as condições para beneficiarem dessa distinção 

honorifica, uma vez que cumprem 25 ou mais anos de serviço efetivo, 

desempenharam positivamente as suas funções, nomeadamente no que se refere à 

assiduidade, comportamento exemplar e reconhecida dedicação e competência: -------- 

-------- Ana Cristina Francisco Salgueiro Marques Queirós; ------------------------------------- 

---------- Sandra Gonçalves Cardoso; ------------------------------------------------------------------ 

-------- Teresa Helena Fernandes Paiva. -------------------------------------------------------------- 

---------Mais foi deliberado que a presente proposta seja remetida à Assembleia 

Municipal de Águeda para conhecimento, conforme o disposto no n.º 3 da referida 

norma regulamentar. --------------------------------------------------------------------------------------- 

---------ADESÃO DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS 

FORÇAS ARMADAS ENQUANTO MEMBRO CONSELHEIRO (PROPOSTA 542/17) -

--------- Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, depois de 
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analisar a proposta que foi presente, aprovar a adesão do Município de Águeda , como 

membros Conselheiro, à Associação dos Amigos das Forças Armadas, ao abrigo do 

artigo 11.º, n.ºs 1) e 6) do respetivo Estatuto e tendo em consideração o previsto na 

alínea n) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09 e do artigo 

56.º, n.º 2 da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. ---------------------------------------- 

---------- Mais foi deliberado, tendo em vista o disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter esta resolução à 

apreciação da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------- 

----------RELATÓRIO SEMESTRAL DE 2017 (PROPOSTA 552/17) ------------------------- 

---------- Seguidamente, em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 

77.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, a Câmara tomou conhecimento do 

Relatório Semestral sobre a situação económica e financeira, elaborado pelo auditor 

externo que procede anualmente à revisão legal das contas do município. ---------------- 

---------- Mais foi deliberado, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro remeter o presente relatório para 

conhecimento e apreciação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------- 

---------- Neste ponto da reunião, por motivos que justificou, a Sr. Vereadora Paula 

Cardoso, por motivos que justificou, ausentou-se da reunião. ------------------- 

----------IMPLEMENTAÇÃO DO PILOTO POSITIVE DRIVE DO PROJETO TRACE 

(PROPOSTA 553/17) -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a implementação 

do piloto Positive Drive do projeto TRACE, nos precisos termos e condições expostos 

da proposta que foi presente. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

---------- RETIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO POR 

AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXTENSÃO DE REDE 

PLUVIAL NA RUA DO COVÃO - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO (PROPOSTA 

554/17) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Continuando a reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o 

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

as alterações subsequentes, e no n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento 

Administrativo, ratificar o Despacho do Sr. Presidente, datado de 31 de agosto findo, 

através do qual, dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, aprovou a retificação 

da proposta n.º 495/2017 – Abertura de Procedimento por ajuste direto para 

“Aquisição de Materiais para Extensão da Rede Pluvial na Rua do Covão”.---------------- 

---------- SERVIÇOS A MAIS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ACESSO AO 

PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO E PROPOSTA DE SERVIÇOS A MENOS 
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NAS EXPROPRIAÇÕES DO PROJETO ACESSO DO PARQUE EMPRESARIAL DO 

CASARÃO À REDE VIÁRIA FUNDAMENTAL (PROPOSTA 555/17) ------------------------ 

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

de acordo com o disposto no artigo 454.º do CCP, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, aprovar que a firma Ripórtico Engenharia, 

Lda. adjudicatária da Prestação de Serviço em apreço, proceda à prestação de 

serviços a mais referente ao projeto de acesso ao parque empresarial do Casarão, no 

valor de 8.923,00€ e proposta de serviços a menos nas expropriações do projeto 

acesso do parque empresarial do casarão à rede viária fundamental, no valor de 

8.923,00€, ambas as importâncias acrescidas do Imposto sobre o Valor Acrescentado, 

pelo que o valor do contrato, no montante de 89.332,00€, se mantém inalterado. -------- 

--------- APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO COMPARATIVO DAS DUAS EDIÇÕES 

(2015 E 2016) DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE ÁGUEDA (PROPOSTA 

556/17) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, de acordo com o estipulado no Regulamento do OP- Águeda, 

designadamente no seu artigo 13.º, o Executivo tomou conhecimento do Relatório 

Comparativo das edições de 2015 e 2016 do Orçamento Participativo de Águeda e 

respetiva documentação que serão remetidos para a Assembleia Municipal, dada a 

sua competência de acompanhamento e fiscalização da atividade da Câmara, 

expressa na alínea a) do n.º~2 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- A propósito deste assunto, o Sr. Vereador Miguel Oliveira felicitou a Chefe de 

Gabinete de Apoio à Presidência, pelo excelente trabalho desenvolvido ao longo 

destes quatro anos, como responsável pela equipa que tem desenvolvido o 

Orçamento Participativo de Águeda. Todo o Executivo se associou a esta felicitação. -- 

--------- EDUCAÇÃO-ESCOLAS ------------------------------------------------------------------------ 

--------- VERBAS PARA PAGAMENTO A PESSOAL - ESCOLAS DO 1º CICLO E 

OUTROS 2017/2018 - SETEMBRO A DEZEMBRO/2017 (PROPOSTA 557/17) ---------- 

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

nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, autorizar a transferência do montante de 74.103,82€ para as várias 

instituições mencionadas na mesma, destinado ao pagamento a pessoal que, durante 

os meses de setembro a dezembro de 2017, irá prestar serviços nos estabelecimentos 

escolares do 1º ciclo e outros, na vigilância dos alunos no período de desenvolvimento 

de atividades de enriquecimento curricular e de substituição de funcionários que se 

encontrem de baixas médicas prolongadas, entre outras. --------------------------------------- 
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---------Eram onze horas 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. --------------------- 

17/17,1 2017-08-30


		2017-10-12T15:55:46+0100
	ANA ISABEL SERRANO DA SILVA


		2017-10-16T15:37:03+0100
	9a1b76074036d21d




