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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 14/18 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2018 

 

---------Aos dezassete dias do mês de julho de dois mil e dezoito, realizou-se uma 

reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de JORGE HENRIQUE FERNANDES 

DE ALMEIDA, e com a presença dos Srs. Vereadores EDSON CARLOS VIEGAS 

SANTOS,  ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE, PAULO ALEXANDRE GUERRA AZEVEDO SEARA, ANTÓNIO MANUEL 

GAMA DUARTE,  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 declarou aberta a 

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

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

---------Iniciando este ponto da Ordem do Dia, e dada a palavra à Senhora Vereadora 

Elsa Corga, a mesma referiu que iria enviar por email a documentação que havia sido 

solicitada em reunião anterior pelos Senhores Vereadores em regime de não 

permanência sobre as transferências efetuadas para as universidades e sobre os 

bilhetes do CAA. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------A seguir, dada a palavra ao Sr. Vereador António Duarte, começou o mesmo 

por apresentar as  seguintes questões, às quais gostava que o Sr. Presidente 

respondesse concretamente se sim ou se não: ---------------------------------------------------- 

---------"Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda, Enf. Jorge Almeida, gostaria 

de saber de si, o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------- 

---------1- Algumas das questões levantadas pelos Vereadores do PS, nestas reuniões 

de executivo obstaculizaram a concretização de algum projecto, acção ou função 

desta Câmara? ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------2- Se sim, quais, em concreto? ---------------------------------------------------------------- 

---------3- Algumas das questões levantadas nestas reuniões de executivo, pelos 

Vereadores do PS, estão fora do âmbito da sua acção e obrigação enquanto 

elementos legítimos deste executivo? ---------------------------------------------------------------- 

---------4- Se sim, quais questões ou quais os pedidos de documentos que foram feitos 

e não o deveriam ter sido? ------------------------------------------------------------------------------- 
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---------5- Acha, o Sr. Presidente ser direito, ou não, dos Vereadores sem pelouros 

atribuídos procurar activamente o conhecimento das acções do executivo, deste e 

anteriores desde que com repercussões no tempo actual? ------------------------------------- 

---------6- Há alguma questão ou pedido de documento que tenha sido aflorada nas 

reuniões passadas que tenha causado particular incómodo ao SR. Presidente por 

descabida, extemporânea ou fora do âmbito das competências dos Vereadores sem 

pelouros? ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------7- Se sim, quais?" --------------------------------------------------------------------------------- 

---------De seguida, interveio o Sr. Vereador Paulo Seara, dizendo que a informação 

continua a tardar, mas folga em saber que já vai ser dada alguma informação, dizendo 

haver clara sonegação da informação. ---------------------------------------------------------------- 

---------- Ato contínuo, e ainda no uso da palavra, o Sr. Vereador Paulo Seara reiterou o 

pedido de esclarecimentos sobre a disponibilização de um gabinete para os 

vereadores em regime de não permanência. Mais questionou o Sr. Vereador se a 

segurança nas piscinas está acautelada, pois chegou ao seu conhecimento que, 

recentemente, no tanque exterior, estiveram simultaneamente, 163 crianças  e apenas 

um vigilante.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Relativamente à cerimónia de apresentação do “Programa Aldeia Segura, 

Pessoas Seguras”, em Alcafaz, o  mesmo Vereador comunicou que não teve 

oportunidade de assistir à mesma, e questiona se existe disponibilidade financeira 

para replicar este programa às demais aldeias do concelho ou se se tratou apenas de 

mera propaganda, uma vez que muitas situações têm servido apenas para tirar 

fotografias, como aconteceu, por exemplo, com os percursos à beira do rio. -------------- 

---------Prosseguindo no uso da palavra, o  Sr. Vereador Paulo Seara questionou ainda 

qual o problema do elevador, o qual foi inaugurado com pompa e circunstância, mas 

que está constantemente avariado.--------------------------------------------------------------------- 

---------- Mais disso o Sr. Vereador Paulo Seara ter tido conhecimento que foi 

encontrada uma ratazana na casa de banho do quarto andar do edifício da Câmara 

Municipal, sabendo igualmente que esta situação não é única cidade, pois ouve-se o 

chiar de ratazanas pelas sarjetas da cidade, além de que também já foram vistas 

ratazanas perto das piscinas municipais e da zona do Agitágueda. Considerando 

tratar-se de uma questão de saúde pública, questionou o Sr. Vereador Paulo Seara 

quais as medidas que irão ser tomadas. ------------------------------------------------------------- 

---------- Questionou ainda o Sr. Vereador Paulo Seara quando se prevê serem pagos 

aos trabalhadores os montantes devidos por conta dos reposicionamentos, sabendo 

que estará em causa cerca de 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil). Mais 

questionou o Sr. Vereador sobre o ponto da situação sobre a bomba de gasolina que 
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se pretendia instalar no PEC e cujos prazos não haviam sido cumpridos. E, finalmente 

questionou o Sr. Vereador qual o custo total do Agitágueda.------------------------------------ 

---------Sobre as questões suscitadas, esclareceu o Sr. Presidente que, relativamente 

ao “Programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras”, em Alcafaz, perspetiva-se ainda a 

construção de um reservatório de água, desde logo por causa da disponibilidade dos 

terrenos e da água aí disponível, o que será vantajoso não apenas para Alcafaz, mas 

para a toda a área. Mais esclareceu o Sr. Presidente que a apresentação do projeto 

serviu como um ótimo exemplo, o qual se pretende replicar onde for dada hipótese 

para tal,l assegurando que a ideia não foi só para a fotografia. -------------------------------- 

---------Em relação à questão do elevador, esclareceu o Sr. Presidente, que o mesmo 

não está sempre parado, admitindo, no entanto, que o mesmo tem tido algumas 

avarias relacionadas com a temperatura que se faz sentir dentro do aquário. Mais 

esclareceu o Sr. Presidente, dizendo que o problema não é do empreiteiro, que terá 

seguido o projeto à risca. A conceção é que não terá tido em consideração este aspeto 

da temperatura. Mais disse o Sr. Presidente não se tratar de uma avaria grave do 

equipamento, mas tão somente de um “dispara e desliga” por uma questão de 

segurança. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Relativamente à questão da ratazana encontrada no edifício da câmara 

municipal, disse o Sr. Presidente que, do que tem conhecimento tratou-se de um caso 

isolado, afirmando existir várias armadilhas na câmara e solicitou aos técnicos 

responsáveis para estarem atentos, não apenas no edifício, mas em todas a zonas da 

cidade, dizendo, no entanto, que é impensável tornar o território estéril no que às 

ratazanas se refere. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Quanto à questão dos reposicionamentos dos colaboradores da Câmara,  o Sr. 

Presidente informou que já foi presente ao executivo municipal uma proposta para se 

avançar com os reposicionamentos por força da Lei que aprovou o Orçamento de 

Estado para 2018, mas que, no se refere aos reposicionamentos decorrentes da ação 

interposta pelo STAL, é preciso tem em consideração que se trata de um processo  

muito complicado, no âmbito do qual há funcionários que ficam mais prejudicados, 

outros, constam da sentença, mas não têm direito, além do que também se irá replicar 

o processo a todos os trabalhadores que, não estando na sentença, terão direito por 

se encontrarem nas mesmas condições, havendo ainda a questão dos juros. 

Assegurou o Sr. Presidente que se está a trabalhar o mais rapidamente possível neste 

processo, não se estando a empatar o que quer que seja. -------------------------------------- 

---------Relativamente à situação das bombas de gasolina, o Sr. Presidente informa que 

os serviços estão a preparar uma proposta para rescisão do contrato, a qual será 

submetida à consideração e deliberação do Executivo Municipal.----------------------------- 
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---------- Continuou o Sr. Presidente, referindo-se à informação solicitada pelos Srs. 

Vereadores da oposição, e dizendo assim já estar a responder às questões colocadas 

pelo Sr. Vereador António Duarte, dizendo que os vereadores têm todo o direito à 

informação enquanto cidadãos e que vai fazer o possível para que toda a informação 

seja disponibilizada o mais rapidamente possível e que tenha a ver com os assuntos a 

deliberar, sendo que a restante informação será disponibilizada assim que possível. --- 

---------- Face à resposta do Sr. Presidente, solicitou o Sr. Vereador António Duarte que 

fosse dada resposta específica e individualizada às suas questões, ao que o Sr. 

Presidente disse responder como entender, esclarecendo, no entanto, não considerar 

que os pedidos de informação dos Srs. Vereadores da oposição não obstaculizam, até 

porque o executivo em regime de permanência, estando em maioria, poderia aprovar o 

que entendesse. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Vereador Paulo Seara, que usou da palavra a seguir, disse, a propósito 

das questões colocadas pelo Sr. Vereador António Gama,  que não entende como 

sete perguntas apenas, de simples resposta, faz correr tanta tinta. De imediato 

respondeu o Sr. Presidente, informando que responde às mesmas genericamente e 

que a Câmara está disponível para facultar toda a informação solicitada, atendendo às 

necessidades dos munícipes. --------------------------------------------------------------------------- 

---------A respeito do assunto em discussão, o Sr. Vereador Edson Santos, usando da 

palavra, questionou os Senhores Vereadores em regime de não permanência se 

houve algum pedido de  informação que não tenha sido dada e que não lhes tenha 

permitido deliberar, ao que os Sr.s Vereadores António Duarte e Paulo Seara  

responderam afirmativamente, dando como exemplo, a listagem das obras públicas.---

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

---------- Continuou o Sr. Vereador Edson Santos dizendo que a informação tem que 

ser disponibilizada, mas não para efeitos de fiscalização, até porque os anteriores 

mandatos eram do partido dos vereadores da oposição, ao que o Sr. Vereador António 

Duarte respondeu não haver paridade nas respostas.-------------------------------------------- 

---------Fazendo novamente uso da palavra, o  Sr. Vereador Edson Santos referiu que 

o Agitágueda tem sido um sucesso, com diversas atividades e espetaculos de elevada 

qualidade, destacando o espetáculo da Mariza que teve uma afluência muito grande, 

atraíndo milhares de turistas nacionais e internacionais, que levam o nome de Águeda 

além fronteiras.  Continuou o Sr. Veraedor Edson Santos congratulando a autarquia e 

toda a população que contribuiu para o êxito do evento. ----------------------------------------- 

---------- Destacou ainda o Sr. Vereador Edson Santos a realização das jornadas do 

turismo, e durante a qual doi assinado o protocolo de geminação com a Ilha do Sal. ---- 
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---------- Finalmente, o sr. Presidente destacou também a cerimónia de lançamento da 

II Edição do Comboio Histórico do Vouga, que decorreu no dia 30 de junho. -------------- 

---------ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO ------------------------------------------------------------------- 

---------Relativamente à ata n.º 13/18 foi deliberado retirar a mesma para correção.------ 

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

---------PROPOSTA 305/18 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - REPAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS NA AVENIDA 25 

DE ABRIL ENTRE A ROTUNDA DA PAULICEIA E A ROTUNDA NA EN333, EM 

ÁGUEDA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Analisado o auto de vistoria geral efetuado à empreitada de "Repavimentação 

de Passeios na Av. 25 de Abril entre a Rotunda da Paulicêa e a Rotunda da E.N. 333, 

em Águeda, e verificando-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 empreiteiro A. 

Malheiros, Lda., a Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara e António Duarte, proceder à liberação de 30% da caução 

da referida obra, nos termos da alínea a) do n.º 5 do artigo 295.º do Decreto-Lei n.º 

111 -B,/2017, de 31 de agosto.------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 306/18 - MAPA DE TRABALHOS A MAIS, A MENOS E DE 

SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES N.º 1, BEM COMO, DA PRORROGAÇÃO 

DO PRAZO - REQUALIFICAÇÃO URBANA A POENTE - RUA MARIA DE MELO 

CORGA, RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA COUTINHO, RUA FONTE DO OUTEIRO E 

RUA DR. EDUARDO CALDEIRA---------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Paulo Seara e António Duarte, nos termos  dos artigos 370.º, 373.º, 374.º, 

378.º e 379.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), relativamente à empreitada de 

Requalificação Urbana a Poente – Rua Maria de Melo Corga, Rua Capitão José Maria 

Coutinho, Rua Fonte do Outeiro e Rua Dr. Eduardo Caldeira,  adjudicada à empresa 

Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagens, Lda., aprovar o Mapa de Trabalhos a 

Mais e a Menos n.º 1,  nos seguintes termos: ------------------------------------------------------ 

---------Trabalhos a mais a preços contratuais, no valor de 5.681,25€ + IVA;-------------- 

---------Trabalhos a mais a preços de acordo, no valor de 13.322,50€ + IVA; -------------- 

---------Trabalhos de suprimento de erros e omissões a preços contratuais (encargo do 

Município 50%, no valor de 1.286,88€ + IVA;------------------------------------------------------ 
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---------Trabalhos a menos, no valor de -18.242,05€ + IVA.------------------------------------- 

---------Mais foi deliberado, tendo em vista esta resolução, prorrogar o do prazo para a 

conclusão da obra por um prazo de 15 dias.-------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 311/18 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 

A EMPREITADA - REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM FERMENTELOS, ÁGUEDA, 

RECARDÃES, MOURISCA DO VOUGA E VALONGO DO VOUGA------------------------- 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, , nos termos 

da proposta que foi presente, o seguinte:------------------------------------------------------------ 

---------Aprovar o Projeto de Execução, Caderno de Encargos e respetivo Programa 

de Concurso da empreitada de “Repavimentação de Vias em Fermentelos, Águeda, 

Recardães, Mourisca do Vouga e Valongo do Vouga”. ------------------------------------------ 

---------Proceder à abertura do Concurso Público, para a referida obra, sem 

publicidade internacional, nos termos previstos na alínea b) do artigo 19.º do Código 

dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto, 

com vista a dar cumprimento ao artigo 38.º do referido Código, em que as peças de 

procedimento são integralmente disponibilizadas na plataforma eletrónica de 

Contratação Pública, com o seguinte endereço: www.acingov.pt. ---------------------------- 

---------Constituir o Júri do procedimento, nos termos da Proposta de Abertura de 

Procedimento anexa à presente proposta.---------------------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 307/18 - DISPENSA DE CUMPRIMENTO DE LUGARES DE 

ESTACIONAMENTO (PROC. 700/98)---------------------------------------------------------------- 

---------A seguir, foi presente o processo n.º 700/98, em nome de Patrícia Marques 

Ferreira, residente em Paradela, a qual apresentou um projeto para remodelação e 

ampliação de habitação, anexo e muro, na Rua D. Manuel Batista da Cunha, n.º 336, no 

lugar de Paradela, da União de Freguesias de Recardães e Espinhel, verificando-se que 

não é dado cumprimento ao previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 66.º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, uma vez que foi criado um 

lugar de estacionamento público, quando deveriam ser criados dois lugares de 

estacionamento público. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores Paulo Seara e António Duarte, tendo em 

vista o disposto no ponto n.º 3 do artigo 66.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal, 

aceitar a dispensa da dotação de um lugar de estacionamento público, através de uma 
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compensação em numerário, no montante de 82,90€.-------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 310/18 - INTENÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE 

(PROC. 421/00) -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos 

do disposto no n.º 6 do artigo 20.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 n.º 421/00, em nome António Jorge 

Monteiro Pereira, residente em Cabeço Grande, 430, freguesia de Aguada de Cima,   

que não apresentou os Projetos de Especialidades referentes ao Projeto de 

Arquitetura que apresentou para construção de um anexo, a erigir  na sua residência, 

o que deveria ter feito no prazo de seis meses a partir da aprovação do projeto 

referido, que ocorreu em 24 de março  de 2017.--------------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 309/18 - ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO À GIPSY 

PRODUÇÕES ASSOCIAÇÃO CULTURAL GPAC NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO 

NO “1º ENCUENTRO INTERCULTURAL GUITARROM”, EM BARCELONA -------------   

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

atribuir um subsídio no valor de €345,00 à Gipsy Produções Associação Cultural 

GPAC, pela participação no “1º Encuentro Intercultural Guitarrom”, em Barcelona. ----- 

---------PROPOSTA 313/18 - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS ÀS 

ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS PARA CONCRETIZAÇÃO DE OBRAS DE 

BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, NO ÂMBITO DO CÓDIGO REGULAMENTAR 

DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA – ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO (F2) ------------------ 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o 

disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, e alíneas o) e u) 

do n.º 1 do artigo 33.º  do Anexo I da Lei n. 75/20013, de 12 de setembro, aprovar os 

cinco pedidos de apoio apresentados, com vista à atribuição de apoios financeiros às 

Associações Desportivas mencionadas na proposta que foi presente, para 

concretização de Obras de Beneficiação de Instalações, no âmbito do Código 

Regulamentar do Município de Águeda – Associativismo Desportivo (F2), bem como 

aprovar os Contratos-Programa a celebrar com cada uma das associações, e que 

estipulam as condições de colaboração entre as Partes, no âmbito das obras que são 

objeto de atribuição de apoio.-------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 312/18 -  PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE 
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CAMPANHA SOLIDÁRIA DE DIVULGAÇÃO E ANGARIAÇÃO DE FUNDOS - 

ASSOCIAÇÃO ESTRELINHA--------------------------------------------------------------------------- 

---------Depois de devidamente analisada a proposta que foi presente, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, concordar com o indeferimento do pedido da Associação 

Estrelinha para realização de campanha solidária de divulgação e angariação de 

fundos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------DIVERSOS------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------PROPOSTA 308/18 - PROCEDIMENTO DE ADJUDICAÇÃO DAS DIVERSAS 

PROPOSTAS PARA PATROCÍNIO DA CERVEJA NO AGITÁGUEDA---------------------- 

---------A seguir foi presente uma proposta da Sr.ª Vereadora Luísa Carvalho, através 

da qual propõe que se peça um parecer à Comissão de Coordenação da Região 

Centro, e outras entidades que se entenda por convenientes, sobre o procedimento 

adotado no processo de admissão de patrocinadores em regime de exclusividade no 

AgitÁgueda 2018, a fim de confirmar se o mesmo é correto.----------------------------------- 

---------Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra do 

Sr. Presidente e dos  Srs. Vereadores Edson Santos, Elsa Corga e João Clemente, 

reprovar o proposto.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Durante a discussão deste assunto, a Sr.ª Vereadora Luísa Carvalho, a 

propósito da afirmação do Sr. Vice Presidente de que também sabia ter boas 

intenções com as associações, questionou-o sobre se tal afirmação constituía uma 

ameaça, ao que o Sr. Vice-Presidente respondeu que não. ----------------------------------- 

---------- O Sr. Vereador Edson Santos esclareceu que votou contra porque a proposta 

não reflete a veracidade do que aconteceu nas reuniões, mas concorda que tem 

sempre que se melhorar os procedimentos. -------------------------------------------------------- 

---------- O Sr. Presidente subscreveu a posição do Sr. Vereador Edson Santos.--------- 

---------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO--------------------------------------------- 

--------- Neste período de intervenção do público usou da palavra o Sr. Jaime Neves 

Sousa, residente em Rua do Beco, em Águeda, pedindo ao Sr Presidente para 

resolver o problema do pavimento do arruamento na zona da sua residência, 

porquanto tem um filho com deficiência motora e devido ao mau estado do pavimento 

daquela rua, o mesmo não pode sair de casa pois corre o risco do filho cair da cadeira 

de rodas, tendo o Sr. Presidente se comprometido a passar no local . ---------------------- 

---------Eram dezasseis horas e quarenta e cinco minutos quando o Sr. Presidente 

declarou a reunião encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, 

14/18,1 2018-07-10



 

 9 

ANA ISABEL SERRANO DA SILVA, Técnica Superior redigi e subscrevo juntamente 

com o Sr. Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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