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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 8/19 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019 

 

 

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

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

DE ALMEIDA, 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,  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.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------Neste período de Antes da Ordem do Dia principiou por usar da palavra o Sr. 

Presidente para informar como decorreu a viagem que realizou à Austrália, 

acompanhado do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, a seu convite, e a comitiva 

da Associação Fermentelense de Assistência a Crianças e Pessoas de Terceira Idade 

(AFA), que se deslocou àquele país para uma ação de angariação de fundos. Informou 

ainda o Sr. Presidente que, numa iniciativa que terá resultado num montante de cerca 

de 30.000,00€ arrecadado para a AFA, é sempre bom sermos recebidos pelas 

comunidades portuguesas, tendo realçado os momentos de confraternização com a 

Comunidade Portuguesa daquele país.------------------------------------------------------------- 

---------A propósito desta intervenção do Sr. Presidente, o Sr. Vereador António Duarte 

questionou qual a dimensão das comunidades Aguedenses existentes na Austrália e 

em Macau que justifiquem uma viagem de cerca de 7.000,00€ e qual a pertinência da 

visita a Macau, quantos Aguedenses lá habitam e qual a importância para Águeda 

desta viagem com gastos que considera “faraónicos”. Acrescentou que gostaria, 

também, de saber que outros custos acarretaram aquela viagem, nomeadamente em 

Ajudas de Custos, e se a despesa desta viagem é deduzida à receita angariada para a 

AFA, questionando ainda se é competência do Sr. Presidente da Câmara fazer 

convites para  acompanhar  delegações municipais ao estrangeiro, acrescentando que 

não é a primeira vez que o faz, relembrando que a prestadora de serviços Leila 

Portela, a convite do Sr. Presidente, também integrou a comitiva municipal que visitou 

Cabo Verde.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------O Sr. Vereador Antero de Almeida, acerca deste assunto, referiu que, na altura 

que se aprovou custear esta visita de angariação de fundos na Austrália, não se 

apercebeu que os Srs. Presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal também 

iriam nesta viagem acrescentando que na altura houve dúvidas sobre aspetos da 

proposta e que até à data as mesmas não foram esclarecidas.------------------------------- 

---------De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Paulo Seara a confirmar que na 

altura da votação do subsídio para comparticipar à AFA a viagem à Austrália, ficaram 

algumas dúvidas relativamente ao texto constante da proposta e que se ficou de 

averiguar, sendo que ficou acordado que a mesmo apenas se concretizaria se essa 

questão fosse clarificada, acrescentando que corroborava tudo o que disse o Sr. 

Vereador António Duarte sobre o assunto e que, na sua opinião, o Sr. Presidente tem 

que deixar de considerar ser sua obrigação promover Águeda, porque a nossa cidade 

não precisa dessa projeção, tratou-se de uma viagem política e não para fins turísticos 

e, como tal deveria ter sido objeto de deliberação do Executivo e apresentado relatório 

da mesma, pelo que propõe que, a partir de agora, todas as viagens deste tipo, feitas 

por elementos do Executivo sejam presentes e votadas neste Órgão.---------------------- 

----------Relativamente a esta questão, o Sr. Presidente disse que, na altura da 

atribuição do subsídio para comparticipar a viagem dos diretores da Associação 

Fermentelense de Assistência a Crianças e Pessoas de Terceira Idade, à Austrália 

para um evento de angariação de fundos, o que ficou acordado é que se houvesse 

alguma desconformidade que colocasse em causa essa decisão, a proposta seria 

novamente colocada a votação, o que se veio a confirmar não ser necessário 

conforme documenta o parecer jurídico que apresentou.--------------------------------------- 

-----------Esclareceu ainda o Sr. Presidente que foi convidado como Presidente da 

Câmara Municipal de Águeda e o Sr. Dr. Brito Salvador como Presidente da 

Assembleia Municipal de Águeda para representarem o Município junto das 

Comunidades Portuguesas e foi nessa qualidade que as suas viagens foram 

realizadas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Acrescentou ainda que, na sequência da referida viagem, e uma vez que 

fizeram escala em Hong Kong, aproveitaram a oportunidade para responder a um 

outro convite, de visitar Macau, onde se encontraram com o Grupo Macau no  

Coração, com os Conselheiros das Comunidades Portuguesas e a Comunidade 

Aguedense naquele território, referindo que estes contactos poderão trazer, num futuro 

próximo, algumas vantagens para Águeda.-------------------------------------------------------- 

---------Ainda acerca deste assunto, o Sr. Presidente, disse que esta viagem foi feita 

nos mesmos moldes das viagens que antes dele outros autarcas fizeram e outros, 
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certamente o irão fazer no futuro, e que têm havido alguma seleção nas visitas 

efetuadas, havendo muitos convites para visitas que têm sido recusados.---------------- 

----------Acrescentou ainda o Sr. Presidente que entende que o dinheiro gasto nestas 

iniciativas é muito bem empregue e nunca se poderá considerar um prejuízo mas sim 

um investimento.------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Vereador Paulo Seara, que interveio a seguir, disse que visitar as 

Comunidades Portuguesas não é função do Presidente da Câmara Municipal de 

Águeda, que a sua competência reside na visita apenas a comunidades Aguedenses e 

não tem conhecimento de qualquer comunidade Aguedense em Macau, pelo que 

solicita que o informem de quantos Aguedenses residem naquele território para aferir 

do interesse ou não da deslocação do Sr.Presidente.—————————————---- 

---------Continuando este ponto da Ordem de Trabalhos, usou da palavra o Sr. 

Vereador António Duarte para dizer que quando alertou para a questão da nomeação 

de pessoal da família do Presidente e/ou Vereadores, não foi entendimento de que o 

assunto fosse importante o que o levou a pensar que estaria em contracorrente, mas 

hoje verifica-se que o seu entendimento é partilhado por muita gente, estando o 

assunto a ser discutido a nível nacional. Uma vez que não alterou o seu modo de 

pensar, sugere ao Sr. Presidente que reflita sobre a questão, porque em junho entrará 

em vigor uma lei que alterará esse tipo de procedimento.-------------------------------------- 

----------Sobre este assunto o Sr. Presidente esclareceu que a única pessoa que 

nomeou da sua família, foi a sobrinha, que desempenha funções de Adjunta no 

Gabinete de Apoio à Presidência, que é um cargo de confiança pessoal e política, e 

que encontra nela essas qualidades, referindo que entrou com ele no início do 

mandato e sairá quando o mandato dele terminar.----------------------------------------------- 

-------- Acrescentou também o Sr. Presidente que desconhece que haja, nos serviços 

municipais qualquer outro familiar dele ou dos vereadores que esteja a desempenhar 

funções em cargos, e que quando for publicada a lei a que aludiu o Sr. Vereador, com 

toda a certeza, tomará as medidas que se apresentarem necessárias. -------------------- 

----------A reforçar a sua posição, o Sr. Presidente, afirmou que foi de cabeça erguida 

que entrou para a presidência da Câmara e assim sairá, que nunca vai sair aos 

encontrões, e que está a cumprir a lei vigente. --------------------------------------------------- 

----------Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Paulo Seara referiu-se à 

contratação, pela Câmara, de uma Sociedade de Advogados, cujo contrato é idêntico 

ao celebrado com o advogado que trabalha para a Câmara em regime de avença, 

afirmando que além destes, existe também nos serviços da Câmara um gabinete 

jurídico que, apesar de não poder representar a Câmara em Juízo, certamente 

desempenha as suas funções, pelo que questiona quais as matérias judiciais, 
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processos prementes que este novo advogado tem para tratar em apenas meio ano, 

que é o prazo de duração do contrato, especificando que o que pretende saber é quais 

são os casos em concreto, porque entende que este novo advogado, não pode 

continuar os casos iniciados pelo advogado que a Câmara tem contratado, o que leva 

a supor que aumentaram os processos litigiosos na Câmara, porque não consegue 

discernir a razão de tal contratação, sendo o seu valor substancial.------------------------- 

----------Sobre este assunto, o Sr. Vereador Antero Almeida disse que já tinha 

questionado este assunto, e que ao ler o contrato celebrado, reparou na 

obrigatoriedade do advogado contratado estar na Câmara uma tarde de 15 em 15 

dias, pelo que solicita a apresentação do relatório do primeiro mês sobre as ações em 

curso e do seu estado. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----------Relativamente às questões colocadas pelos Srs. Vereadores Paulo Seara e 

Antero Almeida, o Sr. Presidente informou das dificuldades que a Câmara 

presentemente enfrenta, a nível de serviços jurídicos, uma vez que uma das Juristas 

está em gozo de licença de maternidade, outra está em regime de teletrabalho na 

Alemanha e outra está a exercer funções ao abrigo de um contrato emprego inserção, 

estando a prestar aconselhamentos sobre questões administrativas que vão surgindo 

nos serviços.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Acrescentou que recorrer à contratação dos serviços a um gabinete era atitude 

mais sensata porque a abertura de um procedimento concursal, não iria responder às 

necessidades prementes existentes uma vez que é um processo que se torna moroso 

e não garante a satisfação das necessidades dos serviços porque conforme nos 

mostra a experiência em outros municípios os candidatos ao lugar são pessoas 

inexperiente que não correspondem ao solicitado pelos serviços. Informou também 

que serão feitos chegar os relatórios elaborados no âmbito da contratação do gabinete 

de advogados aos Srs. membros do executivo.--------------------------------------------------- 

----------A seguir, usou da palavra o Sr. Vereador Antero de Almeida para dizer que, em 

2 de abril fez chegar ao Sr. Presidente, para agendamento para reunião do Executivo, 

uma proposta  sobre o município se constituir Assistente no processo que envolve o 

Sr. Vice - Presidente da Câmara, de forma a nele poder intervir ativamente, 

diligenciando pela obtenção da verdade material, ajudando a investigação nessa 

descoberta e que a mesma não foi agendada por não ter sido considerado urgente, 

pelo que, no dia 8, apresentou de novo a proposta, nos termos do disposto na alínea 

a) n.º 1 do artigo 53º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, e mais uma vez a proposta 

em causa não foi agendada pelo que solicita esclarecimentos acerca do assunto. ----- 
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----------O Sr. Presidente informou que é ao Presidente da Câmara quem compete 

representar o Município em Juízo pelo que não poderia agendar uma proposta que 

não é competência do executivo.---------------------------------------------------------------------- 

---------Acrescentou ainda o Sr. Presidente que, na sua opinião, o município ao 

constituir-se como Assistente seria como colocar-se ao lado da acusação, e 

conhecedor dos facto como é, resulta ser sua convicção não haver qualquer ilícito 

sobre esta questão, esperando que o assunto seja esclarecido.----------------------------- 

----------Ouvida a intervenção do Sr. Presidente o Sr. Vereador Antero Almeida explicou 

a proposta que apresentou e afirmou que o que pretende é que a Câmara acompanhe 

o processo tendo o Sr. Presidente informado que lhe vai fazer chegar o parecer que 

defende que a Câmara não deve ser constituída como assistente e pugnar pela 

reposição das verbas referidas porque dessa forma estaria a colocar-se do lado da 

acusação, Acrescentou ainda o Sr. Presidente que se por alguma forma se vier a 

provar que houve alguma irregularidade e que o município foi lesado, a Câmara terá 

decerto a oportunidade de de agir em conformidade. ———————————---------- 

----------O Sr. Vereador Paulo Seara, que interveio a seguir disse que tinha chegado à 

conclusão que o que o Sr. Presidente está a fazer é antidemocrático, só agenda o que 

quer, e por isso está a cometer uma ilegalidade porque a proposta chegou com 5 dias 

de antecedência pelo que tinha que ser agendada para a reunião do executivo.-------- 

---------Acerca desta intervenção do Sr. Vereador Paulo Seara o Sr. Presidente repetiu 

que quem representa o Município em Juízo é o Presidente da Câmara pelo que a 

proposta em causa não poderia ser analisada pelo Executivo por falta de competência 

para o caso. Além disso, está convencido que a Câmara não foi prejudicada.----------- 

---------De seguida, interveio o Sr. Vereador Antero de Almeida que disse que o Sr. 

Presidente não está a cumprir a legislação, se está a sobrepor à Justiça e que não 

pode compactuar com isso.----------------------------------------------------------------------------- 

---------Também o Sr. Vereador António Duarte se manifestou sobre este assunto para 

dizer  que  o  Sr.  Presidente da Câmara se está a comportar como se fosse dono disto 

e que os pontos da ordem de trabalhos que não são ao seu gosto não entram na 

Ordem deTrabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Posto isto o Sr. Vereador Antero Almeida, como forma de protesto pelo facto da 

proposta que apresentou não ter sido agendada para esta reunião, abandonou os 

trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------ATA DAS REUNIÕES N.ºS 5 E 7 DE 2019 ----------------------------------------------- 

--------Continuando os trabalhos, foi presente e aprovada, por maioria com as 

abstenções dos Srs. Vereadores Paulo Seara e António Almeida a ata da reunião n.º 
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7/19, tendo-se dispensado a sua leitura, uma vez que foi disponibilizada aos Srs. 

Membros do Executivo, juntamente com a documentação referente a esta reunião. -- 

--------Quanto à ata da reunião n.º 5/19, a mesma foi retirada para se agendar uma 

data para audição da gravação da mesma por haver duvidas sobre o teor da ata e o 

que se passou na reunião além de se ter manifestado discordância com as alterações 

introduzidas na versão que esteve presente na última reunião e que não foi votada por 

necessitar de correções. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----------PROPOSTA 177/19 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - ALTERAÇÃO NAS FACHADAS DO EDIFÍCIO JUNTO 

AO RIO DE ÁGUEDA, NA PRAÇA 1º DE MAIO ------------------------------------------------- 

---------Tendo-se vistoriado a totalidade da obra de Execução de Alteração nas 

Fachadas do Edifício junto ao Rio Águeda, na Praça 1º de Maio , 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 maioria, com a 

abstenção do Sr. Vereador Paulo Seara, nos termos das alíneas a), b), c), d) e e) do 

n.º 5 do artigo 295.º do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, aprovar o auto 

de vistoria geral para efeitos de liberação da caução e proceder à liberação de 100% 

da caução existente. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------PROPOSTA 180/19 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - RETIFICAÇÃO DA PLATAFORMA DA RUA JOAQUIM 

VALENTE DE ALMEIDA EM ÁGUEDA - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO ------------------ 

---------Continuando os trabalhos, foi presente o processo referente à vistoria 

efectuada à totalidade da obra de Retificação da Plataforma da Rua Joaquim Valente 

de Almeida em Águeda – Construção de Passeio, tendo-se verificando 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, pelo que a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 

o auto de vistoria geral para efeitos de liberação da caução, nos termos da alínea b) 

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

consequentemente liberar 30% da caução existente. ------------------------------------------ 
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----------PROPOSTA 178/19 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA - ALTERAÇÃO NAS FACHADAS DO EDIFÍCIO JUNTO AO 

RIO DE ÁGUEDA, NA PRAÇA 1º DE MAIO. ------------------------------------------------------ 

---------Seguidamente, tendo-se vistoriado, nos termos do artigo 398.º  do  Código dos 

Contratos Públicos, a totalidade da empreitada e verificando-se que a mesma se 

encontra concluída, nenhuma observação havendo a fazer e 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 auto 

de vistoria geral para efeitos de receção definitiva da obra de Execução de Alteração 

nas Fachadas do Edifício junto ao Rio Águeda, na Praça 1º de Maio. --------------------- 

----------PROPOSTA 184/19 - APROVAÇÃO DO AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS N.º 

6  - PROVISÓRIA - REABILITAÇÃO DE RUAS DO CONCELHO - LOTE 3 -------------- 

----------Esta proposta foi retirada. --------------------------------------------------------------------  

----------PROPOSTA 185/19 - APROVAÇÃO DO AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS 

N.º1 - PROVISÓRIA - REQUALIFICAÇÃO URBANA - PRACETA DAS CHÃS, RUA 

DR. MANUEL ALEGRE E RUA 15 DE AGOSTO. ----------------------------------------------- 

---------- No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar o Auto de Revisão de Preços n.º 1 - Provisória, processado nos termos do 

artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, e com base no disposto no 

artigo 300.º do Código dos Contratos Públicos, no montante de 410,03€, ao qual será 

adicionado, IVA, referente à empreitada Requalificação Urbana – Praceta das Chãs, 

Rua Dr. Manuel Alegre e Rua 15 de Agosto. ------------------------------------------------------ 

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

---------PROPOSTA 171 - 19 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - PEDRO JORGE 

GOMES COSTA ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Presente, a seguir, o processo em nome de Pedro Jorge Gomes da Costa 

(Proc. n.º 9/10), residente na Rua da Carrasqueira,  n.º 356, no Randam, na União 

das Freguesias de Águeda e Borralha, tendo-se constatado que até à presente data, 

depois de  avisado da deliberação tomada em reunião de Câmara de  08/01/2019, 

que declarava a intenção de caducidade da licença, o requerente não apresentou 

qualquer argumento que pudesse ter alterado o deliberado, em 08 de janeiro último,  

de acordo com o disposto no n.º 5, do art.º 71.º do Decreto-Lei acima referido, pelo 

que a Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a respetiva caducidade da 

licença. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------PROPOSTA 181 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - JOSÉ OVE MIKAEL 

ALMEIDA DUARTE --------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Verificando-se que José Ove Mikael de Almeida Duarte (Proc. n.º 80/16), 

residente na Rua 1.º de Maio, n.º 11, Ent. 3, R/Chão AD, em Albergaria-a-Velha, na 

União de Freguesias de Albergaria-a-Velha e Valmaior, tomou conhecimento da 

deliberação tomada na Reunião de Câmara de 19 de fevereiro de 2019, que declara a 

intenção da caducidade do processo em virtude de não ter procedido ao 

levantamento do alvará de licença de construção de uma habitação unifamiliar e muro 

de vedação, num terreno sito na rua do Cabeço, Sernada do Préstimo, na União das 

Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba e  não apresentou qualquer argumento 

que pudesse ter alterado o então deliberado, 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 da licença em causa.------------------------------------- 

--------PROPOSTA 182/19 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - JOSÉ 

DUARTE ROSA ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Tendo em consideração que a respetiva petição cumpre 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 o prédio em questão se 

situa em perímetro urbano e as duas parcelas resultantes do destaque confrontam 

com arruamento público, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o destaque 

de uma parcela de terreno com a área de 893,37 m2  de um prédio com a área total 

de 1.742.00 m2, sito na rua do Vale da Estrada, n.º 32, em Fermentelos, propriedade 

de José Duarte Rosa  (Processo nº 751/60 ) ------------------------------------------------------ 

----------Eram 16 horas e 20 minutos, quando os Srs. Vereadores Paulo Seara e 

António Duarte, se retiraram da reunião por considerarem que os assuntos que se 

seguem na Ordem do Dia, não cumprem o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 

53.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, porquanto entendem que 

deveria existir um  pedido de agendamento dos mesmos, formulado por escrito pelos 

membros do Executivo e apresentado ao Sr. Presidente com uma antecedência 

mínima de cinco dias úteis, pelo que,  na sua opinião, o seu agendamento não 

cumpre aquela disposição legal. ---------------------------------------------------------------------- 

----------Posto isto, a reunião terminou por falta de quórum tendo-se lavrado,  

relativamente aos assuntos supra mencionados, que foram objeto de deliberação, a 

presente ata que eu, SÍLVIA LARANJEIRA MARTINS, Técnica Superior redigi e 

subscrevo juntamente com o Sr. Presidente. ------------------------------------------------------ 
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