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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 20/17 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2017 

 

---------Aos dezassete dias do mês de outubro 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 JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA, 

JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, LUÍS MIGUEL MARQUES VIDAL 

OLIVEIRA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE. ------------------------------------------------ 

---------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 as faltas dadas pelos Srs. 

Vereadores Elsa Corga e Edson Santos. ------------------------------------------------------------- 

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

--------- SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DO EXECUTIVO ---------------------------------------- 

----------Principiando os trabalhos foi apresentado um pedido de substituição pela Sr.ª 

Vereadora Paula Cardoso, para a presente reunião, nos termos do disposto no artigo 

78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002. ----------------- 

---------Verificando-se que o cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva 

lista – José Gomes Oliveira - se encontrava presente, após a verificação da sua 

identidade e legitimidade, operou-se, de imediato a substituição, nos termos do 

disposto no n.º 4 do artigo 76.º por remissão do n.º 7 do artigo 77.º da já mencionada 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002. --------------------------- 

----------Ato contínuo, o Executivo Municipal manifestou o seu pesar por todas as 

vitimas dos incêndios que no passado fim de semana devastou o norte e centro do 

país, por todos aqueles que perderam os seus familiares ou os seus bens e enalteceu 

o papel de todos aqueles que combateram os incêndios, designadamente agentes da 

proteção civil, bombeiros, associações diversas, forças de segurança, militares etc. ---- 

---------- Dada a palavra ao Sr. Vereador Miguel Oliveira, este reiterou o pedido 

efetuado na reunião anterior, referente à documentação que justificou os despachos 

que foram ratificados, e que autorizaram alterações em obras, uma vez que a mesma 

não constava das respetivas propostas. Reiterou ainda o Sr. Vereador a 

disponibilização da certificação do aeródromo do Casarão. ------------------------------------- 

---------- Relativamente à disponibilização dos referidos documentos, foi dada a palavra 

à Sr.ª Chefe do Gabinete de Apoio à Presidência, que muito estranhou a situação, 
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referindo que a documentação em causa já havia sido disponibilizada, 

comprometendo-se, no entanto, a apurar a situação e remeter então novamente a 

documentação solicitada. --------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Dada a palavra ao Sr. Vereador José Oliveira, começou o mesmo por se 

referir ao aeródromo do Parque Empresarial do Casarão, cuja intenção seria para 

apoiar as empresas de Águeda o que, na realidade não acontece, nem o aeródromo 

tem condições ou certificação para tal. --------------------------------------------------------------- 

---------- Em resposta à questão suscitada pelo Sr. Vereador José Oliveira, informou o 

Sr. Presidente, Dr. Gil Nadais, que a pista existente não tinha condições nenhumas, e 

o que se pretendeu, desde o início, foi que a mesma permitisse a aterragem de meios 

de combate ao incêndio e de jatos privados. Contudo, entretanto, surgiu a 

necessidade de adquirir novos terrenos nas imediações da pista por forma a crias as 

chamadas “zonas de aproximação”, o que atrasou substancialmente o processo, até 

porque ainda existem terrenos cuja aquisição ainda não foi concretizada.------------------ 

---------- Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador José Oliveira relembrou a ideia 

de ser construido um fluviário na Pateira de Fermentelos e solicitou o ponto de 

situação do mesmo tendo o Sr. Presidente informado que o Município apresentou uma 

candidatura no âmbito do Programa Life, estando prevista a construção de um  

aquário para espécies autóctones.---------------------------------------------------------------------- 

---------- O Sr. Vereador Miguel Oliveira, que interveio em seguida, questionou se estão 

a ser ponderadas medidas que previnam o efeito das áreas ardidas, designadamente 

da desmatação, no âmbito das  cheias, uma vez que a falta de vegetação e os 

entraves naturais que arderam, poderão acelerar a drenagem das águas das chuvas, 

que entrarão nos cursos de água com maior velocidade e, por vezes com enxurro e 

lama devido a deslizamentos de terras, o que vai agravar, em períodos de muita 

chuva, a situação das enchentes nas zonas baixas do concelho. ----------------------------- 

---------- O Sr. Presidente informou o Sr. Vereador que a maior parte da área ardida no 

concelho de Águeda já tem vegetação que segura as terras mas que mesmo assim, 

estão a ser tomadas as medidas que habitualmente são tomadas neste tipo de 

situação, e à semelhança do que tem acontecido em anos transatos. ----------------------- 

----------Voltando a intervir, o Sr. Vereador José Oliveira abordou o assunto dos jacintos 

na Pateira, nomeadamente do lado de Espinhel, e questionou porque é  que não é 

feita uma limpeza mais regular, uma vez que temos máquina para o efeito, tendo o Sr. 

Presidente informado que o município de Aveiro não têm cooperado nesse sentido, 

não procedendo à limpeza na sua área lagunar e, por isso, sempre que os ventos 

estão de feição, os jacintos invadem a Pateira. Acrescentou ainda o Sr. Presidente que 
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a intenção não é acabar com os jacintos mas sim controlar a sua existência, pois, 

desde que não configurem uma praga, têm um efeito positivo de purificação. ------------- 

---------Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador José Oliveira mencionou que a 

maioria das empresas de Águeda não possuem sistema de combate a incêndios, pelo 

que sugere que sempre que seja construída uma nova unidade fabril no concelho de 

Águeda, seja prevista a existência de um depósito enterrado para aproveitamento das 

águas das chuvas para ser usado em casos de incêndio, em caso de necessidade. ---- 

----------O Sr. Presidente informou que nos novos empreendimentos industriais que têm 

sido construídos no concelho, nomeadamente no Parque Empresarial do Casarão, 

dada a grande área impermeabilizada, isso já foi tido em consideração, tendo sido 

construído um lago para aproveitamento da água da chuva, que servirá para rega da 

área ajardinada, para utilização em caso de incêndio e como fator de travão no avanço 

de água em caso de enchentes. ------------------------------------------------------------------------ 

----------A seguir, o Sr. Presidente entregou aos Srs. Vereadores o relatório da auditoria 

externa relativa ao 3.º trimestre do ano e agradeceu aos Srs. Vereadores que não 

estiveram em regime de permanência, neste e nos outros mandatos em que foi 

presidente, pelo contributo que prestaram através das suas propostas, criticas e 

sugestões, que ajudaram a consolidar um trabalho que se traduziu na melhoria de vida 

dos aguedenses. Agradeceu ainda, e em específico, o Sr. Presidente aos Srs. 

Vereadores em regime de permanência, com quem trabalhou ao longo destes últimos 

doze anos, com quem partilhou os bons e maus momentos e que, no dia a dia, 

participaram na tarefa de transformar, para melhor, o Concelho de Águeda. -------------- 

----------A terminar a sua intervenção o Sr. Presidente informou que a Câmara foi 

distinguida pela ACEPI – Associação da Economia Digital, como o melhor projeto 

digital dos municípios, numa cerimónia que decorreu no dia 12 de outubro de 2017, no 

Meo Arena, em Lisboa. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----------APROVAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E DE RETIFICAÇÕES DE PEÇAS 

DO PROCEDIMENTO DO CONCURSO PARA FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL 

A EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E EDIFÍCIOS ESCOLARES - RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO (PROPOSTA 611/17) ------------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente a Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. 

Vereadores José Oliveira e Miguel Oliveira, ratificar o Despacho do Sr. Vice-

Presidente, datado de 3 de outubro corrente, através do qual, dadas as circunstâncias 

excecionais e urgentes, aprovou os esclarecimentos prestados e as retificações 

efetuadas às peças do procedimento do concurso para fornecimento de gás natural a 
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edifícios municipais e edifícios escolares, de acordo com os fundamentos da ata do 

júri que se encontra anexa à presente proposta. -------------------------------------------------- 

-------------APROVAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E DE RETIFICAÇÕES PEÇAS 

PROCEDIMENTO DO CONCURSO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 

PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E EDIFÍCIOS ESCOLARES - RATIFICAÇÃO DE 

DESPACHO (PROPOSTA 613/17) ------------------------------------------------------------------- 

----------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com as 

abstenções dos Srs. Vereadores José Oliveira e Miguel Oliveira, ratificar o despacho 

do Sr. Presidente, datado de 10 do corrente mês de outubro, através do qual, dadas 

as circunstâncias excecionais e urgentes, aprovou os esclarecimentos prestados e as 

retificações efetuadas às peças do procedimento do concurso para aquisição de 

serviços de limpeza para edifícios municipais e edifício escolares. --------------------------  

-----------PAGAMENTO DE VIDRO DE UMA VIATURA PARTICULAR, PARTIDO 

COM A PROJEÇÃO DE UMA PEQUENA PEDRA, QUANDO FUNCIONÁRIO 

MUNICIPAL PROCEDIA A LIMPEZA DE BERMAS, EM ALAGOA, UTILIZANDO 

ROÇADORA (PROPOSTA 612/17) ---------------------------------------------------------------- 

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

ratificar o despacho do Sr. Presidente, através do qual, dadas as circunstâncias 

excecionais e urgentes, autorizou o pagamento do vidro de uma viatura particular, 

no valor de 126.08€, partido com a projeção de uma pequena pedra, quando um 

funcionário municipal procedia à limpeza de bermas, em Alaga, utilizando uma 

roçadora --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------Eram dez horas e quarenta 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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