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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 1/17 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 3 DE JANEIRO DE 2017 

 

---------Aos três dias do mês de janeiro de dois mil e dezassete, realizou-se uma 

reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de GIL NADAIS RESENDE DA 

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

CARDOSO, JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, 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 declarou aberta a 

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

----------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ------------------------------------------------------------------ 

----------MINUTA DE CONTRATO ---------------------------------------------------------------------- 

----------PROJETO DE REGENERAÇÃO URBANA DE RUAS NO CENTRO DA 

CIDADE DE ÁGUEDA (PROPOSTA 704/16) ------------------------------------------------------- 

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

abstenção do Sr. Vereador Miguel Oliveira, ratificar o Despacho do Sr. Presidente, 

datado de 16 de dezembro do ano findo, através do qual, dadas as circunstâncias 

excecionais e urgentes, aprovou a minuta do 1.º contrato adicional de Aquisição de 

Serviços para o “Projeto de Regeneração Urbana de Ruas no Centro da Cidade de 

Águeda”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

---------- TRABALHOS A MAIS E TRABALHOS A MENOS -------------------------------------- 

---------- REABILITAÇÃO DE RUAS DO CONCELHO - LOTE 2 (PROPOSTA 705/16) ---

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

deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 16 

de dezembro do ano findo, através do qual, dadas as circunstâncias excecionais e 

urgentes, aprovou o mapa de trabalhos a mais e a menos n.º 1, referente à empreitada 

de Reabilitação de Ruas do Concelho - lote 2, sendo os Trabalhos a Mais a Preços 

Contratuais no valor de 20.679,95€ e os Trabalhos a Menos no valor de 5.654,12€, 

aos quais será adicionado o IVA.------------------------------------------------------------------------ 

---------- LISTA DE ERROS E OMISSÕES ----------------------------------------------------------- 
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-----------REQUALIFICAÇÃO URBANA A NASCENTE - RUA ANTÓNIO DA SILVA 

BRINCO (PROPOSTA 706/16) ------------------------------------------------------------------------- 

----------A seguir, depois de analisar a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, ratificar o Despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 19 de 

dezembro do ano findo, através do qual, dadas as circunstâncias excecionais e 

urgentes, aceitou, relativamente à empreitada de “Requalificação Urbana a Nascente - 

Rua António da Silva Brinco”, a resposta aos erros e omissões detetados por um 

interessado e aprovou a publicação de novo template, do ficheiro de resposta aos 

erros e omissões, bem como o novo prazo de entrega das propostas (26/12/2016), 

sem alteração do preço base. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----------LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO - PROJETO JOVEM - ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL E RECREATIVA DE FERMENTELOS (PROPOSTA 707/16.------------------- 

 ----------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Vereador João Clemente através do qual, dadas as circunstâncias 

excecionais e urgentes, isentou o Projeto Jovem - Associação Cultural e Recreativa de 

Fermentelos do pagamento das taxas relativas à licença especial de ruído para a 

realização do Baile de Reveillon, a levado a efeito no dia 31 de dezembro ultimo, em 

Fermentelos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- APOIO LOGÍSTICO ----------------------------------------------------------------------------- 

----------CEDÊNCIA DE TRANSPORTE AO INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P. (PROPOSTA 708/16) --------------------------------------- 

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

ceder transporte gratuito para que os formandos do Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, I.P., no dia 04 do corrente mês de janeiro, visitem o Museu de Lamas e o 

Castelo de Santa Maria da Feira. ----------------------------------------------------------------------- 

---------- APOIO A ASSOCIAÇÕES AGUEDENSES, NO ÂMBITO DE REALIZAÇÃO DE 

EVENTOS (PROPOSTA 711/16) ----------------------------------------------------------------------- 

 ----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar os Despachos 

da Sr.ª Vereadora Elsa Corga através dos quais, dadas as circunstâncias excecionais 

e urgentes, autorizou a cedência dos seguintes apoios logísticos: ---------------------------- 

 ----------Aos pioneiros – Associação de Pais de Mourisca do Vouga – 200 cadeiras 

aquando da realização da sua festa de Natal; ------------------------------------------------------ 
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 ----------À Bela Vista – equipamento de som aquando da realização da sua festa de 

Natal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------À Glocal Music – equipamento de som aquando da realização do evento “Sons 

no Rio”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------- ACEITAÇÃO PARA ANÁLISE DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ------------------ 

---------- CONTRATO-PROGRAMA Nº 6/2016 CELEBRADO COM SPORTING CLUBE 

DE FERMENTELOS NO ÂMBITO DA XI EDIÇÃO DO PATEIRA CUP (PROPOSTA 

712/16) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Continuando os trabalhos, a Câmara analisou o processo que foi presente, 

nomeadamente a proposta apresentada e deliberou, por unanimidade, aceitar o 

relatório de execução apresentado pelo Sporting Clube de Fermentelos, apresentado 

depois de ultrapassado o prazo estipulado no respetivo Contrato-Programa e, 

consequentemente, proceder à transferência da 3.ª prestação do apoio concedido, no 

valor de 3.500,00€, correspondente a 10% do total. ---------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, tendo em vista o disposto na Lei dos Compromissos e dos 

pagamentos em atraso e legislação regulamentar (Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e 

Decreto – Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, com as alterações subsequentes), 

submeter a autorização para efetuar este pagamento à prévia autorização da 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- VIATURAS MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------------- 

----------ALIENAÇÃO, POR ABATE, EM FIM DE VIDA, DE VIATURAS DA FROTA 

MUNICIPAL (PROPOSTA 709/16) --------------------------------------------------------------------- 

 ----------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Sr. 

Vice-Presidente, datado de 16 de dezembro do ano findo, através do qual, dadas as 

circunstâncias excecionais e urgentes, aprovou a alienação por abate, em fim de vida, 

das seguintes viaturas da frota municipal: ----------------------------------------------------------- 

----------Fiat Punto, com a matricula 42-85-NX, do ano de 1999; ------------------------------- 

---------- Fiat Ducato, com matricula 05-13-HD, do ano 1996; ----------------------------------- 

----------Volkswagen Golf, com matricula 72-50-LJ, do ano de 1998; ------------------------- 

----------Skoda pick up, com matricula 74-66-LJ, do ano de 1998.------------------------------ 

---------- FUNDOS DE MANEIO PERMANENTES ------------------------------------------------- 

-----------SUA CONSTITUIÇÃO (PROPOSTA 710/16) -------------------------------------------- 

----------Nos termos do disposto no ponto 2.3.4.3 do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de 

janeiro, com as alterações que lhe foram sendo introduzidas, Diploma que aprovou o 
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Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), a Câmara deliberou, 

por unanimidade, por forma a que seja exercido, de forma cabal, a atividade dos 

serviços municipais e fazer face a despesas urgentes e inadiáveis de escassa 

relevância financeira, criar, para o ano económico de 2017, os seguintes Fundos de 

Maneio Permanente, que serão geridos pelos funcionários mencionados: ----------------- 

----------Divisão Financeira e Administrativa – 1.000,00€ - Maria Moreira -------------------- 

----------Piscina Municipal – 250,00€ - Adriana Mesquita ----------------------------------------- 

----------Armazéns Municipais – 500,00€ - João Paulo Paradinha ------------------------------ 

----------Biblioteca Municipal e Fórum da Juventude – 375,00€ - Helena Marques -------- 

---------Eram dez 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 Jurista redigi e subscrevo, juntamente com o Sr. Presidente. ---------------------- 
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