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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 7/19 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 2 DE ABRIL DE 2019 

 

---------Aos dois dias do mês de Abril de dois mil e dezanove, realizou-se uma reunião 

da Câmara Municipal, sob a presidência do Sr. Vice-Presidente 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  ANTERO 

RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA.------------------------------------------------------------------ 

---------Esteve presente para a secretariar, SÍLVIA LARANJEIRA MARTINS, 

coadjuvada por MARIA DE LURDES DUARTE DA FONSECA. ------------------------------- 

---------Eram catorze horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou aberta a 

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

 ---------FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Sr. 

Presidente que se encontra fora do País, em representação do município. ---------------- 

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

-------- Iniciando este ponto da ordem de trabalhos, O Sr. Vereador António Duarte 

perguntou o que se passava com as viagens do Vouguinha a Vapor, em formato 

turístico, anunciadas pelo Sr. Presidente da Câmara e que agora se diz que foram 

canceladas, acrescentando que leu na comunicação social que a CP, questionada 

sobre isso,  afirmou que não tem nada a ver com assunto, que nunca anunciou esse 

projeto  e que essa questão deve ser posta ao Sr. Presidente da Câmara que foi quem 

divulgou essa iniciativa, acrescentando o Sr. Vereador que se a intenção é ter um 

município turístico, tem que haver responsabilidade no que se faz e no que se afirma. - 

-------- Continuando a sua intervenção, o mesmo Sr. Vereador propôs que, sempre que 

haja intenção da parte de qualquer membro do executivo de se deslocar ao 

estrangeiro em representação do Município, o assunto seja analisado em reunião de 

Câmara para aferir da sua oportunidade e interesse para o município porque essas 

viagens custam dinheiro dos contribuintes e privam os serviços municipais da 

presença dos eleitos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Vice-Presidente relativamente à intervenção do Sr. Vereador António 

Duarte, comunicou que, quanto ao anúncio das viagens do Vouguinha a Vapor, o Sr. 

Presidente terá oportunidade de explicar o assunto numa próxima reunião, e que 
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relativamente à proposta que apresentou alusiva às viagens ao estrangeiros, a mesma 

ficou registada. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Paulo Seara que principiou por 

solicitar os seguintes documentos: --------------------------------------------------------------------- 

---------Despesas com a 2.ª viagem ao Japão, despachos e relatório da viagem; --------– 

---------Todos os documentos referentes a Ajudas de Custo, refeições e outras 

despesas pagas a políticos e a funcionários, desde 2012 até à atualidade; ---------------- 

---------Faturas comprovativas de que a UBA adquiriu os instrumentos musicais com a 

verba disponibilizada pela Câmara para o efeito; -------------------------------------------------- 

---------Faturas comprovativas de que a ABARDEF adquiriu os Equipamento de 

Proteção Individual com a verba disponibilizada pela Câmara para o efeito; --------------- 

---------Listagem de quem trabalha para a Câmara a recibos verdes, prestadores de 

serviços e avençados; ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Contas do Centro de Artes de Águeda (receitas, custos e n.º de pessoas que 

assistiram aos espetáculos); ----------------------------------------------------------------------------- 

--------Na sequência da disponibilização dos extratos dos cartões de crédito pretende 

informação referente a compras de material informático e telemóveis, desde 2014, 

feitas pelos Vereadores e antigo Presidente da Câmara e despesas com refeições de 

montante superior a 75,00€; ----------------------------------------------------------------------------- 

---------A terminar a sua intervenção o Sr. Vereador Paulo Seara informou que se a 

informação sobre a UBA e a ABARDEF não lhe for entregue até 6.ª feira às 17h, se 

reserva ao direito de atuar em conformidade com o que entender adequado. ------------- 

----------Em resposta ao pedido de elementos apresentado, a Sra. Vereadora Elsa 

Corga informou que estava prevista a disponibilização dos dados relativos à UBA e ao 

CAA até final da semana pelo que serão remetidos. ---------------------------------------------- 

----------O Sr. Vereador Antero Almeida, que interveio a seguir referiu que a extinção do 

2.º Juízo de Instrução Criminal de Águeda, que o Sr. Presidente referiu que era uma 

decisão política, afinal veio a confirmar-se e que, com isso se constatou a falta de 

atitude e peso político por parte do Sr. Presidente junto do Poder Central. ----------------- 

--------- Continuando a sua intervenção, o mesmo Sr. Vereador disse que Cantanhede 

ultrapassou Águeda e a Expofacic foi a vencedora do Iberian Festival Award na 

categoria de Melhor Festividade do pais. ------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que recebeu do munícipe 

Bráulio de Carvalho, residente em Casal D’Alvaro, um e-mail onde se lastima da falta 

de resposta à situação que denunciou da necessidade da Câmara proceder à 
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realização de obras porque, na sequência da repavimentação da rua, as águas 

pluviais entram na sua habitação, uma vez que ficou em cota mais baixa que o 

arruamento, comentando que sabe que o dinheiro não estica, que há que obedecer a 

critérios e prioridades e, a ser verdade o que se retrata no e-mail, seria de evitar que 

munícipes contactem a Câmara e não obtenham resposta. ------------------------------------- 

-------- Disse, também, o Sr. Vereador Antero Almeida que, à semelhança  do que 

acontece com outras obras recentemente levadas a efeito, o piso da rua José Bastos 

Xavier está em muito mau estado, afirmando que espera que não fique assim, que 

ainda hajam trabalhos a realizar porque senão,  ficamos muito mal servidos. ------------- 

-------- Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador  disse que continua à espera 

que lhe forneçam a composição dos Órgãos Sociais da firma ARMACEV - Comércio 

de Ferramentas Ferragens e Utilidades, Lda. e questionou se tem havido um 

acréscimo do litigâncias na Câmara que tenha originado a contratação dos serviços de 

uma sociedade de advogados de Lisboa, quando sabe que a Câmara tem duas 

juristas, e contratos de avença com o Dr. Pontes Amaro e com uma solicitadora, 

acrescentando que sabe que a fundamentação para o recurso a Ajuste Direto dessa 

contratação foi o de não haver recursos humanos próprios. ------------------------------------  

--------Prosseguindo a sua intervenção, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que o 

Decreto-Lei n.º 192/95 de 28 de Julho, disciplina o abono de ajudas de custo para  

deslocações em serviço ao estrangeiro, recomendando que se avive a memória sobre 

aquele preceito legal, porque é ali que se encontra plasmado quem pode e em que 

condições receber aquele abono, solicitando de seguida que fosse incluída uma 

proposta como ponto da Agenda da reunião de hoje na sequência do processo n.º 

130/18.2T9AGD, mas que, mesmo não cumprindo o prazo previsto para a 

apresentação de propostas, deixava à consideração do Executivo. ------------------------- 

--------Relativamente às questões que foram, colocadas, o Sr. Vice-Presidente 

informou que, relativamente ao prémio atribuído à Expofacic também gostaria de 

ganhar todos os prémios, não é essa a pretensão da Câmara, além de que não há 

comparação entre o investimento  daquele evento e o do Agitágueda. ---------------------- 

---------Quanto à contratação do gabinete de advogados, o Sr. Vice Presidente 

informou que como era do conhecimento uma das jurista da Câmara esta em gozo de 

Licença de Maternidade, outra está na Alemanha, desenvolvendo as suas funções 

através de teletrabalho com as consequentes limitações por não se encontrar presente 

no Edifício dos Paços do Concelho, enquanto que o contrato de Avença com o Dr. 

Pontes Amaro se refere apenas a defender o município em litígios jurídicos. -------------- 
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---------Acerca da proposta apresentada pelo Sr. Vereador Antero Almeida, o Sr. Vice-

Presidente informou que o pedido formulado é, conforme se reconhece no mesmo, 

extemporâneo, pelo que o assunto em causa não será incluído na ordem do dia. 

Acrescentou que se considera que o assunto em causa não é urgente visto que o 

Município não tem de se constituir assistente durante o prazo previsto para a abertura 

da instrução. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Relativamente à questão apresentada sobre a exposição do Sr. Bráulio  

informou o Sr. Vice-Presidente de que teve conhecimento da mesma apenas esta 

semana pelo que irá inteirar-se da sua evolução. -------------------------------------------------- 

---------Neste ponto do Período Antes da Ordem do Dia o Sr. Vereador Paulo Seara 

questionou o Sr. Vice Presidente a saber se não lhe vai entregar durante esta reunião 

a documentação que solicitou sobre a 2ª viagem que fez ao Japão, tendo este 

respondido que no fim da reunião a vai pedir aos serviços municipais e a vai fazer 

chegar ao Sr. Vereador. ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------Relativamente à resposta do Sr. Vice-Presidente, o Sr. Vereador Paulo Seara 

disse que no inicio do Mandato a então Sr.ª Vereadora Luísa Carvalho teria proposto 

que, numa atitude de descentralização, se realizassem algumas reuniões do Executivo 

nas várias Juntas/Uniões de Freguesias sendo que o argumento apresentado para 

inviabilizar essa proposta foi que as reuniões sendo realizadas no Edifício dos Paços 

do Concelho seria mais produtiva e celere porque estariam sempre à mão todos os 

documentos que fossem necessários e que, agora constata que afinal isso não é 

verdade, porque pede os documentos e eles nunca são disponibilizados. ------------------ 

---------O Sr. Vice-Presidente retorquiu dizendo que interromperia a reunião se os 

documentos solicitados fossem necessários para tomada de decisão sobre algum dos 

assuntos agendados, o que não é o caso. ----------------------------------------------------------- 

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

---------A seguir, foi presente e aprovada a ata da reunião anterior tendo-se dispensado 

a sua leitura, uma vez que foram disponibilizadas aos srs. Membros do Executivo, 

juntamente com a documentação referente a esta reunião. ------------------------------------ 

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

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

---------- De seguida, analisada cada uma das proposta que foram presentes, a 

Câmara deliberou aprovar as seguintes autos de revisão de preços: ----------------------- 

--------- PROPOSTA 139/19 - Auto de Revisão de Preços n.º 16 - Provisória - 
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Requalificação Urbana a Poente – Rua Maria de Melo Corga, Rua Capitão José Maria 

Coutinho, Rua Fonte do Outeiro e Rua Dr. Eduardo Caldeira, no valor de 427,66€; -- 

----------Esta proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 140/19 - Auto de Revisão de Preços n.º 2 – Provisória - 

Pavimentação de Vários Arruamentos em Trofa, Segadães, Lamas do Vouga e 

Serém, no valor de 2.507,73€.-------------------------------------------------------------------------- 

---------Esta proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 142/19 - Auto de Revisão de Preços n.º 4 – Provisória, da 

Requalificação Urbana –Rua José Gustavo Pimenta e Rua Eng. José Bastos Xavier, 

no valor de  901,55€; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Esta proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 143/19 - Auto de Revisão Provisória - Requalificação Urbana a 

Nascente – Rua António da Silva Brinco, no valor de 11.724,22€. -------------------------- 

---------Esta proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 144/19 - Auto de Revisão Definitiva - Construção de Passeios na 

Rua António Feliciano de Castilho, no Ninho D’Águia, em Águeda, no valor de 

38,28€.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ---------------------------------------- 

--------PROPOSTA 145/19 - Auto de Revisão Definitiva  - Pavimentações e 

Repavimentações de Ruas no Concelho – Muro de Contenção a realizar no Ninho de 

Águia, no valor de 409,30€.----------------------------------------------------------------------------- 

--------Esta deliberação foi tomada por unanimidade. -------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 151/19 - Auto de Revisão n.º 8 - Provisória - Abertura de Rede 

Primária, Abertura de Mosaicos, Construção e Beneficiação de Rede Viária Florestal 

Fundamental de acesso a Pontos de Água de 1ª Ordem, no valor de 3.055,52€. -------- 

----------Esta deliberação foi tomada por unanimidade. -------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 152/19 - Auto de Revisão de Preços Definitiva - Reparação de 

Defeitos e Anomalias no Edifício Espaço Multigeracional, no valor de 36,98€. -------- 

---------Esta proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------- 

--------- A estes valores será adicionado o IVA. -------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 162/19 - EMPREITADA DE “REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM 

FERMENTELOS, ÁGUEDA, RECARDÃES, MOURISCA DO VOUGA E VALONGO 

DO VOUGA” – APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS ADMITIDAS, ADJUDICAÇÃO DA 

OBRA E APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO ------------------------------------------ 

--------- No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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aprovar as propostas admitidas e adjudicar o contrato de empreitada de 

“Repavimentação de Vias em Fermentelos, Águeda, Recardães, Mourisca do Vouga 

e Valongo do Vouga”, à empresa Construções Carlos Pinho, Lda., pelo valor de 

264.128,63 €, ao qual será adicionado o IVA à taxa legal em vigor, bem como aprovar 

a minuta do contrato da empreitada em causa, nos precisos termos da proposta que 

foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta 

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

---------PROPOSTA 146/19 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA DOS EQUIPAMENTOS AFETOS A OBRA MAS DELA 

AUTONOMIZÁVEIS - CONSTRUÇÃO DE PARQUE PARA AS CRIANÇAS DO 1º 

CEB DA ESCOLA FERNANDO CALDEIRA, EM ÁGUEDA ------------------------------------ 

---------Tendo-se vistoriado todos os trabalhos relacionados com os equipamentos 

afetos à obra, mas dela autonomizáveis, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 

397.º e do artigo 398.º do Código dos Contratos Públicos, e verificando-se que os 

mesmos se encontram concluídos e na devida ordem, nenhuma observação havendo 

a fazer, não apresentando deficiências ou deteriorações, pelas quais se deva 

responsabilizar o empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade,  aprovar o auto 

de vistoria geral para efeitos de receção definitiva dos equipamentos afetos à obra de 

Construção de Parque para as Crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico da Escola 

Fernando Caldeira, em Águeda, mas dela autonomizáveis. ----------------------------------- 

---------A propósito deste assunto, o Sr. Vereador Paulo Seara perguntou se não era 

possível fazer um pequeno coberto que protegesse as crianças em dias de chuva, 

desde o portão de entrada até ao pavilhão. -------------------------------------------------------- 

--------Respondendo ao Sr. Vereador, a Sr.ª Vereadora Elsa Corga informou que não 

é fácil fazer essa cobertura, que já foi estudada a questão, elaborados estudos e que, 

por questões de segurança, nomeadamente o acesso de veículos dos bombeiros e 

ambulâncias àquele estabelecimento escolar, não se pode colocar qualquer estrutura  

que possa condicionar a prestação de socorro, acrescentando que no Edifício de 

Valongo do Vouga, por se tratar de arquitetura diferente foi estudada e implementada 

solução que protege, em segurança, os alunos. -------------------------------------------------- 

---------Tanto o Sr. Vereador Paulo Seara como o Sr. Vereador António Duarte 

voltaram a manifestar a sua preocupação pelo bem estar dos alunos da Escola 

Fernando Caldeira em dias de chuva, opinando que o coberto seria possível e 

funcionaria, ainda que ficasse inestético. ------------------------------------------------------------ 

-------- A Sr.ª Vereadora Elsa Corga disse que essa situação dos alunos não terem 
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como chegar à escola sem se molharem também a preocupa muito mas que essa 

solução já foi estudada mais do que uma vez e a pedido dela, e foi confirmado que 

não é possível, acrescentando que não percebe muito da questão de obras e de 

segurança mas que pediu a quem percebe e que a resposta é sempre a mesma, que 

não é possível construir nada entre o portão de entrada até ao edifício sem colocar 

em causa o acesso a meios de segurança. --------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 147/19 - APROVAÇÃO DO MAPA DE TRABALHOS A MAIS, A 

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

PRORROGAÇÃO DE PRAZO  - REQUALIFICAÇÃO URBANA - RUA JOSÉ 

GUSTAVO PIMENTA E RUA ENG. JOSÉ BASTOS XAVIER --------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade aprovar o mapa de 

trabalhos a mais e de suprimento de erros e omissões n.º 1, elaborado nos termos 

dos artigos 370.º, 373.º, 374.º e 378.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 

referente à empreitada de Requalificação Urbana – Rua José Gustavo Pimenta e Rua 

Eng. José Bastos Xavier, nos seguintes valores: ----------------------------------------------------- 

---------Trabalhos a mais a preços contratuais: 11.395,97€ +IVA; ------------------------------- 

---------Trabalhos a mais a preços de acordo: 25.305,50€ +IVA; --------------------------------- 

---------Trabalhos de suprimento de erros e omissões: 2.483,00€ + IVA, sendo que 

ficará a encargo do município o montante de 1.241,50€ + IVA (correspondente a 50% 

do respetivo valor); ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Mais foi deliberado, relativamente a esta obra, aprovar a prorrogação do prazo 

para a execução da mesma, por um período de 30dias.---------------------------------------- 

-----------PROPOSTA 141/19 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E RETIFICAÇÃO DE 

ESTRADA NA RUA BENJAMIM SOARES DE FREITAS - ÓIS DA RIBEIRA ------------- 

--------Tendo-se vistoriado a totalidade da obra de Construção de Passeios e 

Retificação de Estrada na Rua Benjamim Soares de Freitas – Óis da Ribeira, 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 Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o respetivo auto de vistoria geral, nos termos da alínea c) do n.º 

5 do artigo 295.º do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto e proceder à 

liberação de 15% da respetiva caução, nos precisos termos da proposta que foi 

presente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------PROPOSTA 155/19 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - REPARAÇÃO DE DEFEITOS E ANOMALIAS DO 

EDIFÍCIO ESPAÇO MULTIGERACIONAL --------------------------------------------------------- 

---------Seguiu-se, na Ordem de Trabalhos, a proposta referente à vistoria da obra de 

Reparação de Defeitos e Anomalias no Edifício Espaço Multigeracional tendo-se 

verificado 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.------------------------------------- 

---------Neste termos a Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à liberação de  

30% da caução existente, 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. ---------------------------------------------------------------- 

----------URBANIZAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------- 

--------- PROPOSTA 160/19 - ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO PDM, POR FORÇA 

DA ENTRADA EM VIGOR DO PROFCL ------------------------------------------------------------ 

--------De seguida, a Câmara deliberou, por maioria,com a abstenção do Sr. Vereador 

Paulo Seara, nos precisos termos da proposta que foi presente e se encontra 

arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, o seguinte: ---------- 

---------Aprovar, por declaração, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 121.º do 

Decreto - Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (Regime Jurídico de Instrumentos de Gestão 

Territorial – RJIGT), a Alteração por Adaptação do Plano Diretor Municipal de 

Águeda, por força da entrada em vigor do Programa Regional de Ordenamento 

Florestal do Centro Litoral; ------------------------------------------------------------------------------ 

--------No âmbito do referido no número anterior, e em conformidade com o disposto 

no Anexo III da Portaria n.º 51/2019, de 11 de Fevereiro, revogar o n.º 2 do artigo 38.º 

do regulamento do PDM, por este ser considerado incompatível com o constante nos 

n.os   2 e 3 do artigo 12.º do regulamento do PROF do Centro Litoral (publicado 

através da Portaria n.º 56/2019, de 11 de fevereiro); -------------------------------------------- 

--------Em conformidade com o disposto no n.º4 do artigo 121.º do RJIGT, transmitir à 

Assembleia Municipal e à CCDR-C, a presente declaração da alteração; ----------------- 

--------Promover a publicação no Diário da República desta alteração por adaptação.-- 

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

---------PROPOSTA 161/19 - DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS NO 

ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO NO “DESFILE DE CARNAVAL ” 2019 ----------------------- 

--------Analisada a proposta que foi presente, onde consta que de acordo com os 

artigos 8.º e 9.º e os critérios de avaliação constantes no Anexo II das “Condições de 

Participação” do Desfile de Carnaval de Águeda, foi efetuada uma análise dos 
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contributos de todos os intervenientes no evento tendo em conta o n.º de 

participantes, a qualidade dos trajes e a participação com carro alegórico, a Câmara 

deliberou, por unanimidade,  concordar com a mesma e atribuir, aos participantes que 

a seguir se enumeram, os apoios indicados, que totalizam 2.150,00€. --------------------- 

--------Grupo de Cantares Populares de Bustelo – 250,00€; ------------------------------------ 

--------Sol Nascente – Associação Infanto Juvenil de Águeda - 300,00€; ------------------- 

-------- CERCIAG - Fanfarra Zabumbar – 100,00€ ------------------------------------------------ 

--------Fanfarra da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Águeda – 

150,00€ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Bombos "Trampolineiros" de Vale Durão (José Américo) – 300,00€ ----------------- 

--------Grupo Folclórico Etnográfico de Recardães (GFER) – 200,00€ ----------------------- 

--------Jardim Social de Travassô – 400,00€ -------------------------------------------------------- 

--------Associação Juvenil Saliências – 250,00€ --------------------------------------------------- 

--------Associação Cultural de Recardães – 200,00€ --------------------------------------------- 

--------De igual forma, e em conformidade com a alínea j) do artigo 25.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou submeter à autorização prévia da 

Assembleia Municipal o apoio atribuído à União das Freguesias de Águeda e 

Borralha.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------PROPOSTA 166/19 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A FPF, 

AFA E CMA, NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO “TORNEIO FUTEBOL/FUTSAL 

INTERFREGUESIAS ÁGUEDA 2019”. -------------------------------------------------------------- 

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

Protocolo de Colaboração que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião, a celebrar entre a FPF, AFA e CMA,  com 

vista à  realização do “Torneio Futebol/Futsal Interfreguesias Águeda 2019”, e que te 

como objeto definir as formas de colaboração institucional com vista à organização 

das atividades, nos termos do disposto no artigo 9º do Decreto-Lei nº 273/2009 de 1 

de outubro, e nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

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

----------Mais foi deliberado submeter esta resolução à apreciação e deliberação da 

Assembleia Municipal tendo em conta a assunção do respetivo compromisso 

plurianual, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 6.º, n.º 1 alínea c) da Lei 

8/2012 de fevereiro, na sua redação atual.--------------------------------------------------------- 

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

7/19,1 2019-03-27



 

 10 

--------- PROPOSTA 137/19 - ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS A ALUNOS - CONCURSO 

INTERMUNICIPAL DE LEITURA ---------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, de acordo com o deliberado em reunião de 06 de fevereiro 

último, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir os prémios que a seguir se 

designam, no âmbito do Concurso Intermunicipal de Leitura da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro Concurso 2.ª fase : ---------------------------------------- 

----------Primeiros Prémios – 100,00€ ----------------------------------------------------------------- 

---------- 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de Águeda Sul - Beatriz Amaral; ----------- 

--------- 2º ciclo do Agrupamento de Escolas de Águeda Sul - Mariana Rosa; ------------- 

--------- 3º ciclo do Escola Secundária Adolfo Portela - Rodrigo Sobral; --------------------- 

---------Ensino Secundário - Escola Secundária Marques Castilho - João Sousa; -------- 

-------- Segundos Prémios – 80,00€ ------------------------------------------------------------------- 

--------- 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga - Luna Lopes; ------- 

--------- 2º ciclo do Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga - Leonor Vidal 

Ferreira; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- 3º ciclo do Agrupamento de Escolas de Águeda Sul - Sara Oliveira; -------------- 

-------- Ensino Secundário - Escola Secundária Marques Castilho; --------------------------- 

--------Terceiros Prémios – 60,00€ -------------------------------------------------------------------- 

-------- 1º ciclo do Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga - Martim Capela;---- 

---------2º ciclo do Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga - Bia dos Santos 

Gomes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 3º ciclo do Escola Secundária Marques Castilho - Maria Gomes; ------------------ 

-------- Ensino Secundário - Escola Secundária Marques Castilho -Carolina Semblano; 

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

--------PROPOSTA 138/19 - ATUALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE PREÇO DO 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS A DESTINO FINAL, CELEBRANDO A 28/12/2012 

COM O MUNICÍPIO DE ESTARREJA E ÁGUEDA ---------------------------------------------- 

--------- Tendo em vista que, depois de notificada para exercer o direito de audiência 

prévia em relação ao projeto de decisão de indeferimento do pedido formulado  pela 

firma LUSÁGUA em 16.01.2017, de atualização extraordinária do preço do contrato 

de aquisição de serviços de Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos a 

destino final, celebrando a 28/12/2012 com o Município de Estarreja e Águeda, nos 

termos previstos no artigo 35.º da LOE para 2017, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 

18/2016, de13.04, aquela firma, decorrido o prazo de 10 dias úteis concedido para o efeito,  nada 
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disse em sede de audiência prévia, a Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções 

dos Srs. Vereadores Paulo Seara e António Duarte, converter o projeto de decisão, 

notificado à LUSÁGUA em decisão definitiva, fundamentando-se a decisão de 

indeferimento com base na proposta ao executivo n.º 400/2018, que aqui se dá por 

reproduzida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 163/19 - LIBERAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA DO 

CONTRATO 41/2015/CMA, CELEBRADO COM A WAVECOM  ----------------------------- 

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

deliberou, por unanimidade, aprovar a liberação da caução, no valor de €19.807,62, 

apresentada pela firma Wavecom – Soluções Rádio, SA aquando do fornecimento e 

instalação da rede de comunicações em fibra, no âmbito das candidaturas ao SAMA – 

Operação 37212 (2.ª fase), entre o edifício da Câmara Municipal e 21 postos de 

atendimento situados nos locais onde funcionam, ou funcionavam, as sedes das 

Juntas de Freguesia, e o posto de atendimento de Á-dos-Ferreiros,  em conformidade 

com o previsto no n.º 3 do artigo 295º do Código dos Contratos Públicos, uma vez 

que foram cumpridas todas as obrigações contratuais.------------------------------------------ 

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

----------PROPOSTA 156/19 - ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO AO ARRENDAMENTO – 

1ªFASE/2019 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos precisos termos da 

proposta que foi presente e se encontra arquivada na aplicação informática junto à 

Agenda desta reunião, aprovar 37 das 50 candidaturas à atribuição de Subsídio ao 

Arrendamento – 1ª Fase/2019, nas condições constantes da tabela anexa à mesma, 

sendo o apoio proposto válido por doze meses, terminando para todas as 

candidaturas a 31 de dezembro de 2019, sendo necessário apresentar novas 

candidaturas para o ano civil de 2020, até ao dia 31 de dezembro do corrente ano. A 

verba despendida mensalmente, pela autarquia com este apoio será de 5.109,02€, 

traduzindo-se num valor anual de 61.308,25€. ---------------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 157/19 -  CEDÊNCIA DO TERRENO E DO EDIFÍCIO NO 

PARQUE VALE DOMINGOS AO INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E 

FLORESTA (ICNF) NO ÂMBITO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 

PORTUGAL DE 2017 ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Considerando o exposto na proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

maioria, com a abstenção dos Srs. Vereadores Paulo Seara e António Duarte, tendo 
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em conta que o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural 

transferiu para o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, I.P. (ICNF) as 

competências para a concretização do projeto “Vale Domingos, Capital Mundial da 

Magnólia”, aprovar o Protocolo de Cedência do terreno e do edifício no Parque de 

Vale Domingos ao Instituto de Conservação da Natureza e Floresta (ICNF) no âmbito 

do Orçamento Participativo de Portugal de 2017 que será, desta forma, o centro de 

todo o projeto de intervenção, tendo como objeto edificado um Centro de Interpretação 

Ambiental Temático, englobando valências educativas, formativas e comunicacionais. --- 

----------PROPOSTA 158/19 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA 

DE TERRENO PARA SUA REVERSÃO - JOÃO FERNANDES DA SILVA ---------------- 

---------No prosseguimento dos trabalhos a Câmara deliberou, por maioria com a 

abstenção do Sr. Vereador Paulo Seara, aprovar e submeter à apreciação e decisão 

da Assembleia Municipal a desafetação do domínio público municipal e integração no 

domínio privativo da autarquia, da área 1136,60 m2 de terreno pertencente à parcela 

de terreno oportunamente cedida por João Fernandes da Silva para execução da via 

paralela à Via de Cintura Externa para efeitos de criação de uma passagem 

desnivelada relativamente à via férrea, sita na Rua dos Moleiros, no lugar de 

Passadouro, na União de Freguesias  da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga. --------- 

----------PROPOSTA 168/19 - LOTE 01 DO PEC - ÁGUEDA - PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO PARA OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO -------------------------- 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em conta as 

explicações dadas pelo Sr. Vice-Presidente, retirar esta proposta. -------------------------- 

--------PROPOSTA 169/19 - LOTE 03 DO PEC - ÁGUEDA - PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO PARA INICIO DE CONSTRUÇÃO --------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em conta as 

explicações dadas pelo Sr. Vice-Presidente, retirar esta proposta. -------------------------- 

---------PROPOSTA 170/19 - LOTE 35 DO PEC - ÁGUEDA - RESOLUÇÃO DO 

DIREITO DE SUPERFÍCIE ----------------------------------------------------------------------------- 

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

abstenções dos Srs. Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida, a 

resolução do direito de superfície sobre o lote 35 do PEC - Águeda, ao abrigo do n.º 2 

do artigo 6.º do Regulamento Municipal do Parque Empresarial do Casarão, não 

conferindo qualquer direito a indemnização, devendo a empresa Potira, Cosméticos, 

Unipessoal, Lda. desencadear, no prazo máximo de 60 dias, a execução dos trâmites 

necessários à resolução do respetivo direito de superfície, suportando todos os custos 
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inerentes ao processo.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, pagar a José Alberto de 

Carvalho Oliveira Melo, a titulo de indemnização pelos estragos no telemóvel, a 

importância de 35,00€, de acordo com o art. 2, n.º 1 do Regulamento Geral das 

Estradas e Caminhos Municipais, uma vez que os danos foram causados devido a 

queda do munícipe num buraco existente no passeio, na Rua Eng. José Bastos 

Xavier. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 167/19 - AÇÕES DE DIVULGAÇÃO -------------------------------------- 

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

dos Srs. Vereadores Paulo Seara e Antero Almeida, autorizar ações de divulgação, a 

realizar no edifício dos Paços do Concelho pelas firma MEO e UNICRE. ------------------ 

---------Sobre este assunto o Sr. Vereador Antero Almeida alertou para o facto de se 

ter que proteger de dados dos funcionários do município, tendo o Sr. Vice - 

Presidente informado que a haver contactos é entre os funcionários e as firma em 

questão não havendo qualquer intervenção por parte dos serviços municipais, além 

de informar sobre a ação de divulgação e da autorização da Câmara para o efeito. ---- 

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

---------PROPOSTA 148/19 - DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE - 

JORGE MIGUEL DOMINGOS LÚCIO --------------------------------------------------------------- 

---------Tendo em vista que Jorge Miguel Domingos Lúcio (Proc.  n.º 638/08),  

residente na Rua da Arrota Nova,  n.º 20, em Lamas do Vouga, na União das 

Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, não requereu a emissão do 

Alvará de Licença de Construção de uma habitação unifamiliar, a erigir num terreno 

sito na Arrota Nova, em Lamas do Vouga, o que deveria ter acontecido no prazo de 

um ano, a contar da data da notificação do ato de licenciamento, conforme o referido 

no n.º 2, do artigo 71.º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-lei n.º 136/14, de 9 de setembro, a Câmara deliberou, por 

unanimidade,  manifestar a intenção de declarar a caducidade da respetiva licença, 

nos termos do disposto no n.º  5, do art.º 71.º do referido Decreto-Lei --------------------- 

---------- PROPOSTA 153/19 - DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE – H. 

PINTO NOGUEIRA – UNIPESSOAL, LDA ---------------------------------------------------------- 

--------- Constatando-se que a firma H. PINTO NOGUEIRA - UNIPESSOAL, LDA 

(Proc. n.º 235/09), com sede na Rua Manuel Marques, n.º 12, na freguesia de 

Macinhata do Vouga, procedeu em 08 de maio de 2012, procedeu ao levantamento 
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do Alvará de Licença de Construção de uma habitação unifamiliar e muro confinante, 

num terreno sito no Raso, Jafafe de Cima, freguesia de Macinhata do Vouga 

verificando-se, de acordo com a informação prestada pelos Serviços de Fiscalização 

que, desde o ano de 2017, o estado da obra se mantém inalterado, tendo sido 

somente erigido o muro confinante com a via municipal, e realizado o desaterro para 

permitir a construção da cave da moradia, sem qualquer fundação executada ou 

iniciada. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim, de acordo com o referido na alínea d), do n.º 3, 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, a Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar a 

intenção de declarar a caducidade da respetiva licença, nos termos do disposto no n.º  

5, do art.º 71.º do referido Decreto-Lei . ------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 149/19 -  DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - SOFIA ISABEL 

BATISTA CORREIA -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Considerando que até à presente data Sofia Isabel Batista Correia (Proc. n.º 

285/15), residente na Rua da Bela Vista, n.º 6, em Brunhido, na Freguesia de Valongo 

do Vouga,  não apresentou qualquer argumento que pudesse ter alterado o deliberado 

em 05.02.2019, que declara a intenção da caducidade do processo de ampliação e 

alteração de habitação e construção dos anexos que pretende levar a efeito na referida 

rua, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o mencionado no n.º 5, do 

artigo 71.º do Decreto-Lei acima mencionado, declarar a caducidade do processo em 

causa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 150/19 - DISPENSA DE CUMPRIMENTO DA DOTAÇÃO DE 

LUGARES DE ESTACIONAMENTO E PAGAMENTO DA RESPETIVA 

COMPENSAÇÃO EM NUMERÁRIO ----------------------------------------------------------------- 

---------Presente, a seguir, o Processo n.º 479/18, em nome de Fernando Gomes de 

Almeida, com sede na Rua João Lebre Seabra, n.º 29, no Sobreiro, na Freguesia de 

Valongo do Vouga, que apresenta um projeto de construção de armazém e muros de 

vedação que pretende levar a efeito num prédio que possui na Rua 5 de Outubro, no 

lugar de Vale de Pútegas, em Segadães, na União das Freguesias de Trofa, Segadães 

e Lamas do Vouga verificando-se que a proposta não cumpre a dotação de lugares de 

estacionamento exigida na alínea d) do n.º1 do artigo 66.º do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal (PDM) em vigor, uma vez que que não é dado cumprimento ao 

previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 66.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

(PDM) em vigor, uma vez que deveria ser criado um lugar de estacionamento público 
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de veículos ligeiros solicitando, por isso, a dispensa da dotação desse lugar de 

estacionamento, mediante o pagamento de compensação monetária, conforme o 

disposto no ponto n.º 4 do artigo 66.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal. ------- 

----------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 na alínea c) do ponto n.º 3 do artigo 66.º do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal, aceitar a dispensa da referida dotação de estacionamento, através do 

pagamento de uma compensação em numerário no montante de 74,85€2.----------------- 

----------PROPOSTA 154/19 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA – 

ERGALTURA - CONSTRUÇÕES LDA --------------------------------------------------------------- 

---------Tendo em consideração que as respetivas petições cumprem o disposto nos 

n.ºs 4 e 10 do artigo 6º 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, uma vez que os prédios 

em questão se situam em perímetro urbano e as duas parcelas resultantes do 

destaque confrontam com arruamento público, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar os seguintes destaques: ---------------------------------------------------------------------- 

-------- Uma parcela de terreno com a área de 1.828,00m2, a destacar de um terreno 

com a área total de 3.626,00 m2, sito na rua do Vale da Murta, em Fermentelos, da 

Freguesia de Fermentelos, descrito na conservatória do Registo Predial de Águeda 

sob o n.º 316, sob a matriz rústica com o artigo 2042, propriedade da firma  Ergaltura 

– Construções, Lda (Proc. n.º 349/17), com sede na Rua da Gandara, n.º 5, em 

Fermentelos, na Freguesia de Fermentelos. ------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 164/19 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - ARTUR 

JOSÉ SILVA FERNANDES ----------------------------------------------------------------------------- 

--------Uma parcela de terreno com a área de 1,976,00m2, a destacar de um prédio 

com a área total de 3.015,00m2, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 4251 e 

descrito na conservatória do registo predial de Águeda sob o n.º 3222, sito na Póvoa 

do Poço, da União das Freguesias de Recardães e Espinhel  propriedade Artur José 

da Silva Fernandes, (Proc.º n.º 76/19), residente na Rua da Relvas, n.º 13, em 

Pedrulha, na freguesia de Casal Comba. ----------------------------------------------------------- 

---------- PROPOSTA 165/19 - RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE DESTAQUE - 

MARIA MARGARIDA ILDEFONSO MENDES ----------------------------------------------------- 

---------Continuando os trabalhos foi presente o processo referente a Maria Margarida 

Ildefonso Mendes e Outro (Proc.º n.º 2148/05), residente na Rua do Cabeço, n.º 463, 
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no Carvoeiro, na Freguesia de Macinhata do Vouga, que vem solicitar a retificação da 

certidão de destaque n.º 8/19, emitida a 10 de janeiro do corrente ano, cuja cópia se 

encontra arquivada na Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião, a qual 

constituía uma alteração à certidão de destaque emitida em 2006, para um terreno 

localizado em Macinhata do Vouga. ------------------------------------------------------------------ 

----------Face ao exposto, a alteração à operação de destaque, continua a cumprir o 

disposto no ponto n.º 4 do Art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com 

a redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro, pelo que a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão da alteração à certidão de 

destaque pretendida, nos termos do n.º 9 do referido artigo, para os seguintes 

valores: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Área da parcela a destacar– 437,21m2; ---------------------------------------------------- 

--------Área da parcela sobrante– 574,44m2; ------------------------------------------------------- 

--------Área de cedência ao domínio público–233,35m2. --------------------------------------- 

--------Eram dezasseis horas e quinze minutos quando o Sr. Presidente declarou a 

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

LARANJEIRA MARTINS, Técnica Superior redigi e subscrevo juntamente com o Sr. 

Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7/19,1 2019-03-27


		2019-05-06T12:21:56+0100


		2019-05-07T12:10:37+0100




