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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 10/18 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2018. 

 

---------Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e dezoito, realizou-se uma reunião 

da Câmara Municipal, sob a presidência de EDSON CARLOS VIEGAS SANTOS, e 

com a presença dos Srs. Vereadores ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, JOÃO 

CARLOS GOMES CLEMENTE, PAULO ALEXANDRE GUERRA  AZEVEDO SEARA,  

ANTÓNIO MANUEL GAMA DUARTE e MARIA LUÍSA LEITE CARVALHO. -------------- 

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

coadjuvada por ERCÍLIA PIRES GONÇALVES.--------------------------------------------------- 

---------Eram catorze horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente em exercício 

declarou aberta a reunião. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

---------Foi deliberado justificar a falta do Sr. Presidente JORGE HENRIQUE 

FERNANDES DE ALMEIDA, por se encontrar ausente em representação do Município.  

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

---------Iniciando este ponto da Ordem do Dia, e dada a palavra à Sr.ª Vereadora Luísa 

Carvalho, a mesma reiterou o pedido do parecer da DGAL sobre a Revisão Orçamental. 

---------Dada a palavra ao Sr. Vereador Paulo Seara, começou o mesmo por referir que 

subscreve o pedido anterior, feito pela Sr.ª Vereadora Luísa Carvalho.------------------------- 

 Mais reiterou o Sr. Vereador os pedidos de documentação que tem vindo a fazer, 

nomeadamente, a listagem de todas as  associações do concelho que não estão 

legalizadas; a listagem das empresas que estiveram e estão na Incubadora Municipal de 

Empresas e que relação existe entre as mesmas e a Câmara Municipal; a listagem dos 

funcionários a quem foram pagas propinas para Licenciaturas, Mestrados e 

Doutoramentos e levantamento de todos os pagamentos a Universidades do país. 

Questionou também o Sr. Vereador Paulo Seara, quando será disponibilizado um 

gabinete  para os Srs. Vereadores em regime de não permanência, e qual o ponto de 

situação do pagamento aos colaboradores da Câmara, por força dos 

reposicionamentos. 

--------- Sobre as questões suscitadas, esclareceu o Sr. Presidente em exercício que a 

maioria está a ser tratada com o Sr. Presidente e com o Gabinete de Apoio à 

Presidência, dando, em seguida, a palavra à Sr.ª Vereadora Elsa Corga, para que a 

mesma pudesse responder à questão dos reposicionamentos. ----------------------------------

----------------------- 

---------- No uso da palavra,  a Sr.ª Vereadora Elsa Corga clarificou que, na reunião 

anterior, explicou o processo e não ficou com a ideia de que teria sido solicitada 
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nenhuma outra informação, reiterando a informação já dada.--------------------------------------

------------ 

---------- Esclareceu o Sr. Vereador Paulo Seara que a situação não é estanque e que na 

reunião anterior apenas foi feito o ponto de situação, questionando quando é que se 

prevê que os pagamentos sejam feitos. Mais esclareceu o Sr. Vereador ter 

conhecimento que houve negociações com os sindicatos , pensando que o pagamento 

já havia sido feito, mas afinal não. -------------------------------------------------------------------------

----------------- 

---------- Retomando o uso da palavra, a Sr.ª Vereadora Elsa Corga disse que os 

pagamentos seriam feitos em breve, informando que os serviços estão a terminar os 

cálculos.  A este respeito, acrescentou o Sr. Presidente em exercício que ainda não se 

sabem quais os valores em causa, sendo importante, antes de mais, saber se a câmara 

Municipal tem capacidade financeira para proceder ao pagamento imediato.---------------- 

---------- Em relação à questão do pagamento de propinas, a Sr.ª Vereadora reiterou a 

informação já prestada e de acordo com a qual não foram pagas quaisquer formações 

que tenham conferido grau académico aos trabalhadores da autarquia.----------------------- 

---------- A este respeito, interveio o Sr. Vereador António Duarte, esclarecendo que, em 

bom rigor, o pagamento das propinas feito no caso da Dr.ª Célia Laranjeira também não 

configura grau académico. ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Disse ainda o Sr. Vereador Paulo Seara que, na última reunião, falou-se em 

graus académicos, mas que o PS se restringiu aos graus académicos, pois o que se 

pretende saber são todos os pagamentos feitos a todas a universidades do país, 

apelando à disponibilização célere da informação.--------------------------------------------------- 

---------A seguir, usou da palavra o Sr. Vereador Edson Santos, informando que as 

comemorações do aniversário do primeiro ano de atividade do Centro de Artes de 

Águeda foram um êxito, tanto ao nível da adesão das pessoas como ao nível da 

programação e que Águeda já merecia um edifício com o este.---------------------------------- 

---------A terminar este ponto da Ordem de Trabalhos, o Executivo tomou conhecimento 

do processo de admissão de patrocinadores em regime de exclusividade no AgitÁgueda 

2018. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Dada a palavra ao Sr. Vereador António Gama, começou o mesmo  por referir 

que, em sua opinião, este concurso configura reserva mental, porquanto entende ter 

sido uma reunião manifestamente desigual, dado que o último patrocinador a apresentar 

a sua proposta já tinha tomado conhecimento dos valores anteriormente apresentados. 

Mais disse o Sr. Vereador que entende que alguém que está num organismo público 

não pode promover tal desigualdade, pelo que considera o procedimento ilegal. -----------

------------- 
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---------De imediato, respondeu o Sr. Presidente em exercício, informando que foi feito 

um convite à comunidade para apresentação de propostas, muito embora se tenha dado 

preferência às empresas sediadas no concelho de Águeda.-------------------------------------- 

--------- Dada a palavra ao Sr. Vereador Paulo Seara, o mesmo disse que a 

apresentação de propostas para o patrocínio da cerveja ficou decidido quando o último 

dos candidatos apresentou a proposta, facto que foi inclusivamente contestado por um 

dos participantes antes de serem iniciadas as negociações. Mais disse o Sr. Vereador 

que o facto da empresa ser de Águeda ou de outro ponto do país não deve ser um fator 

de escolha, mas antes aquele que mais apoio der ao evento e ao Município, o que não 

aconteceu, lesando-se, assim, a igualdade de tratamento, concluindo que o facto de se 

dizer que é este o modus operandi só agrava, na sua opinião, a situação. --------------------

--------------- 

---------Fazendo uso da palavra, o Sr. Presidente em exercício esclareceu que a empresa 

Super Bock Group, a qual reclamou, foi a representante da cerveja no AgitÁgueda 

durante os últimos dez anos, exatamente com os mesmos critérios , e que também 

agora, apresentou proposta.-------------------------------------------------------------------------------- 

---------Por último, o Sr. Presidente em exercício deixa o  seu agradecimento pelas 

considerações feitas a este processo. ------------------------------------------------------------------- 

---------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. -------------------------------------- 

---------VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SR. DR. ABEL NUNES LAMEIRO 

(PROPOSTA 206/18) --------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Presente, a seguir, a proposta relativa à aprovação de um Voto de Pesar pelo 

falecimento do Sr. Dr. Abel Nunes Lameiro e ratificação do despacho do Sr. Presidente, 

com o n.º 19/2018, através do qual, dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, 

determinou luto municipal nos dias  8 e 9 do corrente mês de maio, em memória deste 

ilustre Aguedense que sempre soube honrar o seu Concelho e as suas gentes através 

da sua contribuição para a causa pública. --------------------------------------------------------------

---- 

-------- Esta proposta foi aprovada por unanimidade, com exceção do que se refere à 

votação do voto de Pesar, que não foi deliberado na presente data, porquanto a mesma 

já havia sido levada a cabo, por unanimidade, pelo executivo, na última reunião de 

Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------NÃO ADJUDICAÇÃO E CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DE CONTRATAR – 

FORNECIMENTO CONTINUO, POR LOTES, DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E 
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BETÃO BETUMINOSO A FRIO - LOTE 4 - INERTES GRANÍTICOS (PROPOSTA 

193/18) ---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 

a não adjudicação do Lote n.º 4 - Inertes de natureza granítica, com o fundamento na 

alínea b), do n.º 1 do artigo 79.º do CCP, bem como, a consequente revogação da 

decisão de contratar, nos termos do n.º 1 do artigo 80.º do mesmo diploma legal, por se 

considerar que o concurso ficou deserto, nos  termos da alínea o) do n.º 2 do artigo 

146.º do CCP, e em conformidade com a alínea d) do n.º 2 do artigo 70.º do mesmo 

Código, por exclusão da única proposta existente, apresentada pelo concorrente António 

Henriques das Neves, SA,  em virtude do valor apresentado ser superior ao preço base 

definido. ------------------ 

---------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E 

EDIFÍCIOS ESCOLARES - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO SR. PRESIDENTE - 

APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO COM A INCLUSÃO DOS AJUSTAMENTOS 

AO CONTEÚDO DO CONTRATO (PROPOSTA 205/18) ------------------------------------------ 

---------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções 

dos Srs. Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Luísa Carvalho, ratificar o despacho 

do Sr. Presidente, datado de 9 de maio corrente, através do qual,  dadas as 

circunstâncias excecionais e urgentes e o disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, procedeu à aprovação da minuta, com a inclusão 

dos ajustamentos ao conteúdo do contrato, tendo em vista a Aquisição de Serviços de 

Limpeza em Edifícios Municipais e Edifícios Escolares. -------------------------------------------- 

---------O Sr. Vereador Paulo Seara apresentou a seguinte Declaração de Voto: ------------ 

--------- “O histórico desta empresa que passou ao longo destes meses por este 

executivo não demonstra que a empresa tenha condições para cumprir o contrato. 

Tenho conhecimento que alguns edifícios não têm sido limpos porque a empresa não 

paga às funcionárias, e conforme disse na última reunião, muito provavelmente seria 

preferível fazer cessar o contrato e fazer novo concurso com uma empresa que 

garantisse a limpeza e higiene de edifícios tão importantes como os edifícios 

municipais.”---------------- 

---------AÇÃO SOCIAL --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- APOIO A FAMÍLIA NUMEROSA (PROPOSTA 194/18) ----------------------------------- 

---------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em conta o parecer 

favorável da Rede Social, atribuir, à munícipe em causa, um apoio financeiro  no valor 

de 4.452,11€, nas precisas condições da proposta que foi presente e se encontra 

arquivada na Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião, uma vez que se trata 

de  um agregado familiar numeroso, composto por sete elementos, dois adultos, duas 

crianças de 13 e 7 anos de idade e três gémeos, prematuros de 18 meses, inscrito na 
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Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. -----------------------------------------------------

--------------- 

----------A Sr.ª Vereadora Luísa Carvalho, por motivos que justificou, ausentou-se da 

reunião durante a discussão e votação do próximo assunto. ------------------------------------- 

----------ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO À UCIPSS DE ÁGUEDA (PROPOSTA 196/18) ----- 

--------- A proposta foi retirada. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

----------ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO PARA COLOCAÇÃO DE RELVADO 

SINTÉTICO NO CAMPO DO RECREIO DESPORTIVO DE ÁGUEDA (RDA) 

(PROPOSTA 197/18) ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

abstenção do Sr. Vereador António Duarte e com os votos contra dos Srs. Vereadores 

Paulo Seara e Luísa Carvalho, nos termos do Contrato-Programa que foi presente e 

aprovado, atribuir, ao Recreio Desportivo de Águeda, um apoio financeiro no valor de 

248.380,73€, destinado a comparticipar a colocação de um novo relvado sintético no 

campo pelado no exterior do complexo desportivo, de forma a dar uma resposta à 

crescente necessidade de espaços para a prática desportiva do Clube, que tem vindo a 

demonstrar um crescimento contínuo ao longo dos anos a nível da formação. -------------- 

----------Durante a análise do presente assunto, a Sr.ª Vereadora Luísa Carvalho 

apresentou uma proposta de pedido de parecer à CCDR sobre este Contrato-programa 

e a mesma não foi aceite. ------------------------------------------------------------------------------------

-- 

----------Relativamente à posição que tomou acerca da proposta em apreço, a Sr.ª 

Vereadora Luísa Carvalho proferiu a seguinte Declaração de Voto: ---------------------------- 

que o contrato-programa suscita dúvidas e propõe que seja solicitado parecer à 

CCDRC, anexando-se para tal, a anulação do concurso público anterior e o contrato de 

cedência das instalações aprovado na última sessão da Assembleia Municipal. 

Esclareceu a Sr.ª Vereadora Luísa Carvalho que é absolutamente favorável à 

construção do relvado, mas considera que deveria ser a Câmara Municipal a fazê-lo.-----

------------------------------------- 

---------” Sou absolutamente favorável à construção do relvado sintético no campo 

pelado do Complexo Municipal alocado ao Recreio Desportivo de Águeda. Voto contra 

esta proposta exclusivamente por entender que a sua construção deve ser da 

responsabilidade da Câmara Municipal” ------------------------------------------------------------ 

---------- Também o Sr. Vereador Paulo Seara fez a seguinte declaração de voto:----------- 

---------- “Se sou a favor da construção do segundo relvado sintético, sou completamente 

a favor, mas acho que deve ser o município a fazê-lo. A Câmara Municipal foi 
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sentenciada por erros grosseiros em anterior concurso público. Na nossa casa devemos 

ser nós a fazer as obras. Além disso, não tenho conhecimentos técnicos para validar os 

aspetos técnicos apresentados pelas empresas, pelo que a pressa do RDA pode ser 

prejudicial. Curioso é que, das empresas contactadas nenhuma é a que foi ao concurso 

anterior. Mais, a empresa que tinha ganho o concurso apresentou um valor mais baixo 

que qualquer uma destas três empresas. Se fosse a Câmara Municipal a fazer a obra, 

os concorrentes eram tratados todos em pé de igualdade. As próprias propostas 

apresentadas são completamente diferentes, sendo que a que tem o preço mais baixo é 

a que apresenta a proposta mais simples e com menos pormenores.”------------------------- 

 ----------A Sr.ª Vereadora Luísa Carvalho, por motivos que justificou, ausentou-se da 

reunião    durante a discussão e votação dos dois próximos assuntos. ------------------------ 

----------ISENÇÃO DA TAXA AOS UTENTES DA CERCIAG NAS PISCINAS 

MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE REPARAÇÃO DA PISCINA DA CERCIAG 

(PROPOSTA 198/18) ------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

---------Constatando-se que a piscina coberta e aquecida da CERCIAG, destinada a 

atividades aquáticas e propedêuticas com os seus utentes, inserido nos planos 

individuais das atividades ocupacionais, está encerrada para obras de melhoramento, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o artigo 4.º/C6, a alínea f) do n.º 1 

do artigo 18.º/I do Código Regulamentar do Município de Águeda, por forma a não privar 

os respetivos utentes da prática daquela atividade, autorizar que os mesmos, até 

dezembro de 2018, possam frequentar gratuitamente as Piscinas Municipais, duas 

vezes por semana, durante uma hora, acompanhados pelo professor responsável da 

Instituição. -- 

--------- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A VENDA DO PIRILAMPO MAGICO E 

OUTROS MATERIAIS (PROPOSTA 200/18) ---------------------------------------------------------- 

---------A proposta foi retirada.------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------FÉRIAS EM MOVIMENTO – FIXAÇÃO DO VALOR DAS TAXAS (PROPOSTA 

199/18) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Aproximando-se o final do ano letivo 2017/18 e considerando a necessidade de 

ocupação dos tempos livres de crianças e jovens durante durante o período de férias de 

verão,  a  autarquia mais uma vez, vai organizar um programa pedagógico e de 

animação denominado “Águeda – Férias em movimento”, a realizar entre os dias 25 de 

junho e 27 de julho de 2018, num total de 125 participantes por semana.----------------------

-------------- 
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---------Nestes termos, e considerando que o disposto no número um do artigo 18.º/E4, 

do Código Regulamentar do município, prevê que a frequência do campo de féria 

depende do pagamento no ato de inscrição, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar os seguintes  valores a pagar por participante/semana:----------------------------------

--------------- 

---------Participantes sem Escalão do abono de família – 25,00€;--------------------------------- 

---------Participantes  posicionados  no Escalão 1 do abono de família – 5,00€;-------------- 

---------Participantes posicionados no Escalão 2 do abono de família – 10,00€;-------------- 

---------Agregados familiares com 2 ou mais dependentes terão um desconto de 25% na 

2ª inscrição e de 50% na 3.ª inscrição; ------------------------------------------------------------------ 

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

--------- ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO PROJETO "ÁGUEDA 

EDUCA" - ANO LETIVO 2016/17 (PROPOSTA 195/18) ------------------------------------------- 

---------Prosseguindo a reunião a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à 

Fapagueda–Federação das Associações de Pais do Concelho de Águeda, um apoio 

financeiro no valor de 416,70€,  destinado a fazer face às despesas inerentes às 

sessões realizadas de forma descentralizada, nas diferentes escolas do concelho, no 

âmbito do projeto “Águeda Educa” - Ano Letivo 2016/17, que tiveram como objetivo 

principal a formação parental,  onde foram abordados diversos temas, por se considerar 

do maior interesse e  que vai ao encontro dos interesses e necessidades, cada vez mais 

premente de pais e encarregados de educação. ------------------------------------------------------

------------- 

--------- JUNTAS DE FREGUESIA ------------------------------------------------------------------------ 

---------ATRIBUIÇÃO DE APOIO À UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RECARDÃES E 

ESPINHEL, NO ÂMBITO DO EVENTO “FREGUESIA EM FESTA 2018” (PROPOSTA 

202/18) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Continuando os trabalhos a Câmara, considerando o interesse e o impacto que 

esta iniciativa tem para a freguesia e, simultaneamente, para o concelho, deliberou, por 

unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de 3.600,00€ à União das Freguesias 

de Recardães e Espinhel para comparticipação do evento “Freguesia em Festa 2018”,-- 

---------Mais foi deliberado, tendo em vista, o disposto nos artigos 33.º, n.º 1, alíneas o), t) 

e ccc) e 25.º, n.º 1, alínea j), ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

submeter esta deliberação à aprovação da Assembleia Municipal. ----------------------------- 

---------ATRIBUIÇÃO DE APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE MACINHATA DO 

VOUGA, NO ÂMBITO DO EVENTO “MACINHATA FEST” 2018 - (PROPOSTA 203/18) --

------------ 
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--------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, à Junta de 

Freguesia de Macinhata do Vouga, um apoio  financeiro no valor de 2.270,40€ como 

comparticipação para a organização do evento “Macinhata Fest –Festival das 

Coletividades” por se considerar o interesse e impacto que esta iniciativa tem para a 

freguesia e, simultaneamente, para o concelho. ------------------------------------------------------ 

---------Mais foi deliberado, nos termos do disposto nos artigos 33.º, n.º 1, alíneas o), t) e 

ccc) e 25.º, n.º 1, alínea j), ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

propõe-se que o Executivo Municipal submeta à aprovação da Assembleia Municipal a 

concessão do apoio financeiro à Junta de Freguesia  de  Macinhata do Vouga. ------------ 

----------PATRIMÓNIO ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------INSTALAÇÃO DE POSTO TERRITORIAL DA GUARDA NACIONAL 

REPUBLICANA EM ARRANCADA DO VOUGA ( PROPOSTA 201/18) ------------------------- 

----------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade,  tendo em 

conta a necessidade de realização dos trâmites necessários por parte do Ministério da 

Administração Interna, nomeadamente a avaliação do imóvel e o cálculo do valor de 

renda a pagar pelo mesmo, o que está a atrasar a rápida utilização do novo posto para a 

GNR de Arrancada do Vouga, a Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo da alínea 

g) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual 

redação, celebrar um Contrato de Comodato com aquela força de segurança, nos termos 

da Minuta e foi presente e aprovada, e que permite a ocupação imediata do imóvel.------- 

---------Eram  dezassete horas e quarente minutos quando o Sr. Presidente em exercício 

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. 
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