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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 13/19 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 2 DE JULHO DE 2019 

 

---------Aos dois dias do mês de Julho 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  EDSON CARLOS VIEGAS 

SANTOS, 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 quatorze horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou aberta a 

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

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

---------Dando inicio a este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Vereador António 

Duarte apresentou o seguinte texto: ----------------------------------------------------------------- 

--------- “Em sequência do pedido feito pelo Sr. Engenheiro Manuel Farias na 

Assembleia Municipal de 27 de junho, em Valongo do Vouga, peço o seguinte: 

considerando a resposta obtida da Exma. Vereadora Dra. Elsa Corga em relação à 

inexistência de candidatura(s) de “A Fonte Associação de Pais do Agrupamento de 

Escolas de Águeda”, devido ao facto das transferência(s) financeira(s) de € 341 

275,67 efetuada(s) no ano de 2019 se destinarem ao pagamento de serviços 

prestados, venho requerer a V. Ex.ª a entrega da seguinte informação documentada.- 

---------O comprovativa do concurso público e do contrato subsequente para a 

aquisição desta prestação de serviços.” ------------------------------------------------------------ 

---------A seguir, o mesmo Sr. Vereador perguntou se é verdade que o anunciado 

comboio a vapor, de passageiros, vai circular na Linha do Vouga, tendo o Sr. 

Presidente informado que assim será, que o comboio já se encontra em Sernada e 

que se prevê  para o próximo mês de dezembro o início das viagens caso haja 

condições climatéricas que o aconselhem e a ANPC o autorize. ---------------------------- 

--------Perante esta afirmação, o Sr. Vereador António Duarte disse que viu escrito, na 

comunicação social, um artigo que contrariava essa informação, tendo o Sr. 

Presidente dito que também viu, mas que o seu autor não estava identificado, e que, 

enquanto o Presidente da REFER não anunciar qualquer alteração a esses planos, 

eles manter-se-ão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------Retomando o uso da palavra o Sr. Vereador António Duarte disse que queria 

apresentar um protesto, porque fazem crer que Águeda é o Município da 

sustentabilidade, e numa altura em que tanto se fala em tomar medidas para evitar  

plastificar o mar, Águeda tem andado a plastificar o céu, a aumentar a nossa pegada 

ecológica, em contradição com as tendências atuais de preservação do meio 

ambiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A seguir, o mesmo Sr. Vereador disse que leu na comunicação social 

afirmações do Sr. Presidente, a apelidar de espalhafatosas as atitudes tomadas pelos 

Srs. Vereadores da oposição, na última reunião do executivo, quando pediram a 

suspensão da reunião para irem, em conjunto, ao Parque Empresarial do Casarão, 

confirmar se efetivamente a  Empresa Socibeiral Betão Pronto, Lda, estava ou não a 

construir em terreno municipal. ------------------------------------------------------------------------ 

---------Disse, ainda, o mesmo Sr. Vereador, que também é afirmado, nos órgão de 

comunicação social, que aquela empresa terá enviado, ao Sr. Presidente, uma carta  

onde afirma que foi autorizada, pela Câmara, a realizar as obras em causa e que  

pretende ser ressarcida dos custos das mesmas, acrescentando, o Sr. Vereador, que 

muito estranha que o Sr. Presidente não reaja a estas afirmações. ------------------------- 

--------O Sr. Presidente informou que a carta em causa foi recebida ontem, conforme 

provou pela data de entrada, e que ainda não teve tempo de a analisar. Acrescentou, 

o Sr. Presidente, que entendeu excessiva a reação dos Vereadores da oposição, ao 

saberem que a empresa Socibeiral Betão Pronto, Lda andava a construir sem 

licenciamento no Parque Empresarial do Casarão, porque sabe que obras a decorrer 

ilegalmente no Concelho existem muitas, todos os dias são detetadas obras em 

execução sem estarem licenciadas, mas que existem procedimentos legais que têm 

que ser tomados para resolver essas situações e passa sempre pelo relatório da 

fiscalização, depois de uma ida ao local averiguar a situação, e pensa que era isso 

que estava a acontecer. --------------------------------------------------------------------------------- 

---------Recapitulando, o Sr. Presidente disse que assim que houve conhecimento de 

que estariam a decorrer obras que não foram licenciadas, a fiscalização foi ao local 

para averiguar o que estava a acontecer e elaborou uma informação, para se iniciar o 

processo de notificação e embargo de obra, estando, neste momento, a decorrer os 

trâmites que a situação exige. Afirmou ainda o Sr. Presidente que, indiscutivelmente, a 

referida empresa não tem qualquer tipo de autorização que lhe permita construir 

naquele local, e que os fiscais têm ordens para ira ao local todos os dias, confirmar se 

o embargo das obras está a ser cumprido ou não. ---------------------------------------------- 

---------O Sr. Vereador António Duarte voltou a falar das obras que a empresa 

Socibeiral Betão Pronto, Lda andava a construir ilegalmente no Parque Empresarial do 
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Casarão, em terreno municipal e sem o devido licenciamento, afirmando que estranha 

a posição do Sr. Presidente e dos Srs. Vereadores a Tempo Inteiro  sobre este 

assunto, porque dizem que nenhum deles deu autorização para essas obras, com 

exceção do Sr. Vereador João Clemente que afirmou ter dado autorização para 

fazerem a limpeza, e não reagiram perante a situação, o que considera da maior 

gravidade, mas que, contudo, apelidam os membros da oposição de espalhafatosos 

quando quiseram averiguar e pôr cobro à situação, concluindo dizendo que agora 

entende porque é que a Policia Judiciária tem vindo tantas vezes à Câmara. ----------- 

---------O Sr. Presidente disse que considerou espalhafatoso o quererem interromper a 

reunião para irem todos ver as obras, sem quererem saber quais as diligências que a   

fiscalização já tinha feito e quanto às visitas da Policia Judiciária, entende-as com toda 

a naturalidade e até considera de toda a conveniência que quando existem dúvidas 

elas sejam averiguadas, para benefício e credibilidade dos serviços. ---------------------- 

---------Acrescentou ainda o Sr. Presidente que, desde o primeiro dia em que se 

sentaram na mesa da sala de reuniões, os Vereadores da oposição nunca procuraram 

a resolução dos problemas dos munícipes, nunca apresentaram qualquer proposta 

para melhorar as condições de vida da população, pelo contrário, que são esses 

mesmos Vereadores que intentam denegrir a imagem do município e a opinião 

pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Continuando no uso da palavra, o Sr. Presidente afirmou que gostaria que os 

Srs. Vereadores da oposição estivessem aqui com outra postura, e não andar a 

remexer o palheiro para ver se encontram alguma agulha, e que têm usado opróbrios 

para denegrir a imagem de quem está a dirigir os destinos do município, o que 

lamenta profundamente, porque, para bem de Águeda, esperava tê-los como 

colaborantes . ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Disse, ainda o Sr. Presidente, que já esteve na posição, lugar que eles hoje 

ocupam, na situação de minoria, numa época muito complicada para a Câmara 

Municipal de Águeda e que a sua atitude foi de cooperar, apoiar e tudo fazer pelo bem 

do município, pelo  que tanto estranha o que hoje acontece. --------------------------------- 

---------Retomando o uso da palavra o Sr. Vereador António Duarte afirmou que 

quando no palheiro se encontram 2 ou 3 agulhas se acredita que existirão mais. ------ 

-------- O Sr. Vereador Paulo Seara, que interveio a seguir, disse que sobre o assunto 

tratado na reunião anterior quem tinha feito o espalhafato tinha sido o próprio 

Presidente. Disse ainda que se limitou a perguntar se o terreno, sito no Parque 

Empresarial do Casarão, que se pretendia ceder, em Direito de Superfície, à empresa 

Socibeiral Betão Pronto, Lda, estaria livre ou se alguém tinha conhecimento que 

estariam a ser lá feitas obras de construção. Tendo respondido o Sr. Vice-Presidente 
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dizendo que não sabia da existência de quaisquer obras no local e perguntou aos 

restantes Membros do Executivo se algum sabia, a resposta foi negativa mas perante 

uma fotografia exibida pelo Sr. Vereador António Duarte, que comprovava a existência 

de obras, desafiou todo o executivo, uma vez que era do desconhecimento de todos, a 

interromper a reunião para se deslocarem ao local, acompanhados da GNR para ver o 

que se estava a passar, tendo o Sr. Vereador João Clemente informado, nessa 

reunião, que a firma em causa apenas foi autorizada a fazer a limpeza do terreno e 

que já tinha mandado a fiscalização ao local averiguar o que estava lá a acorrer.------ 

--------Voltando a intervir sobre este assunto, o Sr. Vereador António Duarte informou 

que na altura disse que não se tratava de uma situação de fiscais mas sim de 

autoridades policiais porque se tratava de execução de obras em terreno municipal, 

sem autorização por isso e que foi pedido para interromper a reunião e ir ao local com 

a GNR mas que a  solicitação do Sr. Vice-Presidente se concluiu a reunião. No final da 

reunião convidaram todos os Vereadores para irem ao local, porque entenderam que 

era a sua obrigação, uma vez que se tratava da defesa da coisa pública. Ligaram à 

GNR e aos líderes dos partidos com assento na Assembleia Municipal para também 

os acompanharem, e não viu nisso qualquer espalhafato. ------------------------------------ 

---------Espalhafato seria, afirmou o mesmo Sr. Vereador, ter chamado a Comunicação 

Social para acompanhar o caso, e que para ele nem era difícil, mas que não o fez. 

Continuou dizendo que, para si, espalhafato foi andar a executar obra, em terrenos 

municipais, obras de terraplanagem e construção, e ninguém ter visto nem ninguém 

conseguir explicar o que aconteceu e com que autorização, informando que pela 

documentação que tem, que lhe foi entregue a seu pedido, constata que a fiscalização 

esteve no local, no próprio dia 18, pelas 18:45H e que informa que não puderam fazer 

qualquer notificação, o que entende natural porque a essa hora já lá não estava 

ninguém da empresa para ser notificada. ---------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Vereador João Clemente confirmou que realmente a fiscalização foi ao 

local por volta dessa hora para notificarem a empresa para pararem com os trabalhos 

e que não encontraram ninguém a quem notificar mas que o processo não teve início 

nesse momento. Que tudo começou com uma visita da fiscalização ao local, ainda da 

parte de manhã, quando se soube da realização das obras, e que na sequência da 

informação prestada, foi elaborado o auto de embargo das obras e feitas outras 

diligências que a situação exigia. --------------------------------------------------------------------- 

--------Voltando a intervir, o Sr. Vereador Paulo Seara afirmou que o que os 

Vereadores da Oposição fizeram, foi aquilo que os Vereadores a tempo inteiro 

deveriam ter feito e nada fizeram, relativamente a um assunto tão grave, que são 
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obras em curso no Parque Empresarial do Casarão, em terrenos municipais, levadas a 

efeito pela Empresa Socibeiral Betão Pronto, Lda. ---------------------------------------------- 

---------Continuando a usar da palavra o Sr. Vereador Paulo Seara questionou o Sr. 

Presidente sobre as diligências que encetou para resolver o problema levantado na 

última reunião sobre o rasgo efetuado num caminho público, impedindo a circulação, 

porque em conversa que tiveram, o Sr. Presidente ficou de reunir com os dois 

Presidentes envolvidos, o da agora União de freguesias de Águeda e Borralha e o da 

freguesia de Aguada de Cima, porque se trataria de um caminho da jurisdição dessas 

autarquias e que, até agora nada falou sobre o assunto . ------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Antero de Almeida, que interveio de seguida, disse que é o mais 

jovem do executivo, com menos experiência política e, se é certo que a idade pode  

trazer conhecimento, a juventude, geralmente, está associada à dinâmica e a outra 

forma de ver as coisas afirmando que, neste período em que tem participado no 

Executivo, tem-se vindo a aperceber do que se passa e de como funciona, concluindo 

que: Da dinâmica, constata que é o que fala menos, é o único representante do PSD e 

gosta de ser ponderado e assertivo nas suas intervenções. Do que observa vê que 

todos falam muito, mas que não se ouvem uns aos outros, pelo que aconselha o Sr. 

Presidente a que faça uma retrospeção, porque há uma falha de comunicação, parece 

que o Sr. Presidente não ouve ninguém. ----------------------------------------------------------- 

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

qualquer leigo, que se desloque ao Parque Empresarial do Casarão, se apercebe que 

as obras feitas pela Empresa Socibeiral Betão Pronto, Lda, não foram feitas nas duas 

últimas semanas, que decorrem há mais tempo, pelo que questiona se nesse período 

de tempo nenhum fiscal viu nada, se nenhum passou pelo local. --------------------------- 

---------Disse, ainda, o Sr. Vereador Antero Almeida que, na sua opinião, não interessa 

o que se passou no dia em que o assunto foi levantado, o que interessa é o que está 

para trás, saber o que se passou porque, neste momento, o assunto está onde tem 

que estar, mas que é importante saber se as infrações cometidas são para corrigir ou 

não, pensa que é um assunto da maior importância, que deveria ser o executivo da 

maioria a resolver e não gosta quando o Sr. Presidente se refere aos Vereadores da 

Oposição como obstrutivos da ação da Câmara. ------------------------------------------------- 

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

por deformação profissional, se considera criador da sua própria liberdade e 

independência, postura que adota na sua vida profissional e na política acrescentando 

que é completamente livre para expressar a sua opinião, e que sempre foi correto, 

urbano e justo, e que leva sempre as suas funções a sério, desafiando o Sr. 

Presidente a dizer quando não foi assim. ---------------------------------------------------------- 
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 ---------Afirmou, também, o mesmo Sr. Vereador, que não gosta da judicialização da 

política mas que, como membro deste Órgão, não se conforma em ver ilegalidades ou 

omissões e não fazer nada, entendendo que deve tomar as providências devidas e 

que se o Sr. Presidente não entende isso que lamenta. Acrescentou o Sr. Vereador 

que o Sr. Presidente diz, muitas vezes, que os outros não sabem perder mas a sua 

opinião é que o Sr. Presidente não sabe ganhar. O Sr. Vereador Antero Almeida 

terminou a sua intervenção solicitando o relatório sobre a atividade da Sociedade de 

Advogados, o relatório sobre as horas máquinas nas freguesias e informação sobre o 

caminho que foi cortado, impedindo a circulação e que já foi falado nesta reunião. ---- 

--------Em resposta ao Sr. Vereador Antero de Almeida, o Sr. Presidente disse que vai 

refletir nas suas palavras, na intenção de melhorar. Quanto à descrição que fez de si 

próprio, se o Sr. Vereador é quem diz ser, está no caminho certo. Quanto a si próprio, 

afirmou o Sr. Presidente, não se classifica, espera ser justo para com os outros, para 

que os outros sejam justos para consigo. ---------------------------------------------------------- 

--------Voltando a falar do caminho obstruído na Borralha, o Sr. Presidente disse que o 

mesmo tem uma Placa Toponímica que diz “Rua Padre António”, que é uma via que 

fazia a divisão entre a antiga freguesia de Borralha e a freguesia de Aguada de Cima e 

que após observação no local se verificou tratar-se de um caminho público da 

jurisdição das respetivas Juntas de Freguesia que ficaram de tratar do assunto com o 

apoio da Câmara, se solicitado. ---------------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Vereador João Clemente acrescentou que, pelas informações que tem,  a 

situação do caminho será ainda hoje reposta. ---------------------------------------------------- 

---------A seguir, o Sr. Presidente informou que integrou uma comitiva que acompanhou 

o Sr. Presidente da República em visita à Costa do Marfim, onde teve oportunidade de 

participar em diversas reuniões com empresários, Presidentes de Câmara e com a 

comunidade portuguesa a residir naquele pais africano. --------------------------------------- 

---------De seguida, voltando a usar da palavra, o Sr. Vereador Paulo Seara solicitou 

que lhe seja fornecido um livre transito para estacionar no espaço do Agitágueda e 

que lhe seja facultada a documentação relativa aos prestadores de serviço, em regime 

de avença, à aquisição de equipamento informático e de telecomunicações no último 

mandato e despesas com refeições com importâncias superiores a 75,00€ e referindo-

se à realização, no Centro de Artes de Águeda, do Seminário Internacional 

"Segurança e Saúde no Trabalho" promovido pelo STAL e do 2.º Congresso da 

Unidade de Saúde Pública (USP) e da Autoridade para as Condições de Trabalho 

(ACT) do Baixo Vouga, com oferta de catering por parte da Câmara e sem que tenham 

pago a taxa referente à ocupação do espaço, solicita que lhe sejam facultados os 

Despachos a autorizar essas despesas, porque não reconhece qualquer justificação 
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para isso, porque nenhum dos eventos beneficiou a população de Águeda, nem 

conhece legislação que permita a despesa com o catering ou a isenção do pagamento 

das taxas respetivas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Na continuação deste ponto da Ordem de Trabalhos, voltou a usar da palavra o 

Sr. Vereador António Duarte para comentar a discrepância que diz existir entre as 

importâncias pagas à Fonte - Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de 

Águeda, que estão mencionadas na Conta de Gerência da Câmara Municipal, e o 

valor que essa mesma associação diz ter recebido. -------------------------------------------- 

---------A seguir, o Sr. Vereador Antero Almeida solicita que lhe sejam remetidos 

convites para iniciativas realizadas no concelho. ------------------------------------------------- 

---------O Sr. Presidente informou que quando as iniciativas/eventos são da 

responsabilidade da Câmara, os convites são feitos seguindo o protocolo, agora 

quando são da iniciativa particular é à organização que compete fazer os convites. --- 

---------Durante este período da Ordem do Dia foram entregues aos Srs. Vereadores 

documentação sobre o relatório elaborado pela fiscalização sobre o corte do caminho 

na Borralha, Relatório dos Serviços prestados pela sociedade de Advogados 

contratada pela Câmara e contratos celebrados para cedência de lotes no Parque 

Empresarial do Casarão. ------------------------------------------------------------------------------- 

---------ATAS DAS REUNIÕES N.ºS 10/19, 11/19 E 12/19. ----------------------------------- 

-------- Tendo sido referido, por alguns membros do Executivo, que as Atas em apreço 

não corresponderiam ao que efetivamente se terá passado nas reuniões a que as 

mesmas dizem respeito, foi deliberado, por unanimidade, retirá-las da reunião, para 

que fossem apresentadas sugestões das alterações que entendam relevantes para 

constarem das mesmas. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------PROPOSTA 316/19 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO - PAVIMENTAÇÕES E REPAVIMENTAÇÕES DE RUAS 

NO CONCELHO - PAVIMENTAÇÃO DE VALAS NA RUA DAS ALMAS NA 

FREGUESIA DE AGUADA DE CIMA --------------------------------------------------------------- 

---------Tendo-se vistoriado a totalidade da obra de Pavimentações e Repavimentações 

de Ruas do Concelho – Pavimentação de Valas na Rua das Almas na freguesia de 

Aguada de Cima, 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, 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, proceder à liberação de 100% da caução 

existente ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-Esta proposta foi aprovada por maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores 

Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida, tendo os Srs. Vereadores Paulo Seara 

e Antero de Almeida feito a seguinte Declaração de Voto. ------------------------------------ 

---------"Tendo em conta os graves contornos que atingiu o processo de licenciamento 

dos lotes 60 a 63 do Parque Empresarial do Casarão (proposta 313-19); porque na 

decorrência legal das minhas funções enquanto vereador resulta responsabilidade 

solidária criminal e civil de todos os atos praticados pelo executivo municipal nos quais 

eu vote favoravelmente ou me abstenha na sua votação; por, em resultado disso, não 

poder de ora em diante confiar na competência e seriedade políticas dos vereadores 

com pelouro, voto contra a presente proposta."--------------------------------------------------- 

---------Ouvida a Declaração de voto supra, o Sr. Presidente perguntou se os Srs. 

Vereadores não confiavam nos Técnicos Municipais Engenheira Isabel Dias, e 

engenheiros Marco Ferreira e António Calamote, que foram quem assinaram o 

respetivo Auto de Vistoria. ----------------------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Vereador Antero de Almeida respondeu que não é nos técnicos que não 

confia, que não confia é nos políticos e por isso quer precaver-se. ------------------------- 

----------PROPOSTA 317/19 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

RECEÇÃO DEFINITIVA - PAVIMENTAÇÕES E REPAVIMENTAÇÕES DE RUAS NO 

CONCELHO - PAVIMENTAÇÃO DE VALAS NA RUA DAS ALMAS NA FREGUESIA 

DE AGUADA DE CIMA --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------Tendo-se vistoriado, nos termos do artigo 398.º do Código dos Contratos 

Públicos, a totalidade da empreitada de Pavimentações e Repavimentações de Ruas 

do Concelho – Pavimentação de Valas na Rua das Almas na freguesia de Aguada de 

Cima 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, aprovar do auto de vistoria geral para efeitos de receção definitiva da obra 

em causa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Esta proposta foi aprovada por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara, e Antero Almeida e a abstenção do Sr. Vereador António 

Duarte, tendo os Srs. Vereadores Paulo Seara e Antero de Almeida feito a seguinte 

Declaração de Voto: ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------"Tendo em conta os graves contornos que atingiu o processo de licenciamento 

dos lotes 60 a 63 do Parque Empresarial do Casarão (proposta 313-19); porque na 

decorrência legal das minhas funções enquanto vereador resulta responsabilidade 

solidária criminal e civil de todos os atos praticados pelo executivo municipal nos quais 

eu vote favoravelmente ou me abstenha na sua votação; por, em resultado disso, não 
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poder de ora em diante confiar na competência e seriedade políticas dos vereadores 

com pelouro, voto contra a presente proposta."--------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 318/19 - APROVAÇÃO DO AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS N.º 

1-PROVISÓRIA - REQUALIFICAÇÃO DA EDIFÍCIOS PARA RESIDÊNCIAS 

UNIVERSITÁRIAS --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou 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 482,00€ ao qual será adicionado o IVA, referente à empreitada de 

Requalificação de Edifícios para Residências Universitárias. --------------------------------- 

----------Esta proposta foi aprovada por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara, e Antero Almeida, e a abstenção do Sr. Vereador António 

Duarte tendo os Srs. Vereadores Paulo Seara e Antero de Almeida feito a seguinte  

Declaração de Voto: ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------"Tendo em conta os graves contornos que atingiu o processo de licenciamento 

dos lotes 60 a 63 do Parque Empresarial do Casarão (proposta 313-19); porque na 

decorrência legal das minhas funções enquanto vereador resulta responsabilidade 

solidária criminal e civil de todos os atos praticados pelo executivo municipal nos quais 

eu vote favoravelmente ou me abstenha na sua votação; por, em resultado disso, não 

poder de ora em diante confiar na competência e seriedade políticas dos vereadores 

com pelouro, voto contra a presente proposta."--------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 319/19 - APROVAÇÃO DO MAPA DE TRABALHOS A MAIS, A 

MENOS E DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES N.º 1 - REQUALIFICAÇÃO 

DO LARGO SENHORA DA SAÚDE, FREGUESIA DE FERMENTELOS ----------------- 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, aprovar os preços unitários dos 

trabalhos a mais a preço de acordo, dos trabalhos a mais a preço de contrato, bem 

como dos trabalhos a menos, referente ao mapa de trabalhos a mais, a menos e de 

suprimento de erros e omissões n.º 1, elaborado nos termos dos artigos 370.º, 73.º e 

379.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), referente à empreitada de 

Requalificação do Largo Senhora da Saúde, Freguesia de Fermentelos, com os 

seguintes valores: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Trabalhos a mais a preços contratuais: 24.680,80€; ---------------------------------- 

----------Trabalhos a mais a preços de acordo: 1.800,00€;-------------------------------------- 

----------Trabalhos a menos: - 25.270,20€.---------------------------------------------------------- 

--------- A todos estes valores será adicionado o IVA. ------------------------------------------- 
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---------Esta proposta foi aprovada por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida, tendo os Srs. Vereadores 

Paulo Seara e Antero de Almeida feito a seguinte Declaração de Voto: ------------------- 

---------"Tendo em conta os graves contornos que atingiu o processo de licenciamento 

dos lotes 60 a 63 do Parque Empresarial do Casarão (proposta 313-19); porque na 

decorrência legal das minhas funções enquanto vereador resulta responsabilidade 

solidária criminal e civil de todos os atos praticados pelo executivo municipal nos quais 

eu vote favoravelmente ou me abstenha na sua votação; por, em resultado disso, não 

poder de ora em diante confiar na competência e seriedade políticas dos vereadores 

com pelouro, voto contra a presente proposta.”--------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 320/19 - APROVAÇÃO DO MAPA DE TRABALHOS 

COMPLEMENTARES Nº 1 - ARRANJO URBANÍSTICO NA AVENIDA DA 

REPUBLICA ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente foi presente o mapa de trabalhos complementares n.º 1, da 

empreitada de Arranjo Urbanístico da Avenida da República, em Macinhata do Vouga, 

elaborado nos termos dos artigos 370.º, 374.º e 378.º do Código dos Contratos 

Públicos, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de 

agosto, referente, em que os Trabalhos complementares não previstos (encargo do 

município 100%) atingem o valor de 2.797,50€ ao qual será adicionado o  IVA; -------- 

---------Analisado o assunto, a Câmara deliberou, face ao mencionado, aprovar os 

preços unitários dos trabalhos complementares não previstos, bem como a 

prorrogação do prazo para a execução da obra, pelo prazo de 3 dias. -------------------- 

----------Esta proposta foi aprovada por maioria, com os votos contra dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara, António Duarte e Antero Almeida, tendo os Srs. Vereadores 

Paulo Seara e Antero de Almeida feito Declaração de Voto. --------------------------------- 

---------"Tendo em conta os graves contornos que atingiu o processo de licenciamento 

dos lotes 60 a 63 do Parque Empresarial do Casarão (proposta 313-19); porque na 

decorrência legal das minhas funções enquanto vereador resulta responsabilidade 

solidária criminal e civil de todos os atos praticados pelo executivo municipal nos quais 

eu vote favoravelmente ou me abstenha na sua votação; por, em resultado disso, não 

poder de ora em diante confiar na competência e seriedade políticas dos vereadores 

com pelouro, voto contra a presente proposta."--------------------------------------------------- 

---------TOPONÍMIA -------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PROPOSTA 321/19 - TOPONÍMIA DE REDE VIÁRIA - UNIÃO DE 

FREGUESIAS DO PRÉSTIMO E MACIEIRA DE ALCÔBA ----------------------------------- 

 --------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto 

na alínea ss) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 
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aprovar os seguintes dois topónimos para a rede viária da União de Freguesias de 

Préstimo e Macieira de Alcôba: ----------------------------------------------------------------------- 

----------Travessa dos Australianos, na Horta Nova, que vai da Rua da Horta Nova, 

para Sudeste, sem saída.--------------------------------------------------------------------------- 

---------Travessa da Rotunda, em Á-dos-Ferreiros, que vai da Rua Principal, para 

Nordeste, sem saída.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 322/19 - SOLICITA LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO E 

ISENÇÃO PAGAMENTO DE TAXAS - 28 JUNHO ------------------------------------------ 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto 

contra do Sr. Vereador Paulo Seara e a abstenção do Sr. Vereador António 

Duarte, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 164.º do CPA, ratificar o 

Despacho do Sr. Vereador João Clemente, datado de 18 de junho findo, através 

do qual, dadas as circunstancias excecionais e urgentes, isentou o Centro Social 

Paroquial da Borralha do pagamento de taxas da licença especial de ruído da 

festa final de ano, a realizar no Largo da Feira, na Borralha, no dia 28 de junho. ---

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

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

---------PROPOSTA 323/19 - DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE - 

DARDO- FABRICA DE FERRAGENS, LDA -------------------------------------------------- 

---------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a intenção de 

caducidade do processo número 414/11, em nome de DARDO – FÁBRICA DE 

FERRAGENS,LDA, com sede na Rua Dr. Mateus Barbas dos Anjos, n.º 1026, em 

Águeda, conforme previsto no n.º 5 do art.º 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, uma vez que, de acordo com a informação prestada pelos Serviços de 

Fiscalização, se constata que a obra de construção de uma unidade industrial, a 

erigir num terreno sito no Barreiro de Alagoa, em Águeda, na União de Freguesias 

de Águeda e Borralha não foi iniciada, embora o prazo para a sua conclusão tenha 

terminado em 15 de janeiro passado  Licença.------------------------------------------------ 

---------PROPOSTA 324/19 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - LUÍS MIGUEL 

CONCEIÇÃO DIAS ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------Analisado todo o processo, verificou-se que LUÍS MIGUEL CONCEIÇÃO 

DIAS (Proc. n.º 11/06), residente na Rua dos Lagares, em Barrô, na União de 

Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, tomou conhecimento da deliberação 

tomada na Reunião de Câmara de 17 de abril de 2018, que declara a intenção da 

caducidade do processo, referente  construção de anexos e alteração aos arranjos 
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exteriores, num prédio sito na rua dos Lagares, em virtude de não ter dado início 

às obras, conforme o preceituado na alínea a), 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.---------------------------------------------------------------------------

---------- 

---------Como até à presente data o munícipe não apresentou qualquer argumento 

que pudesse ter alterado o 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. -------------------------------- 

---------PROTOCOLOS ------------------------------------------------------------------------------ 

---------PROPOSTA 325/19 - PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DE PARQUE DE 

ESTACIONAMENTO PERTENCENTE AS INSTALAÇÕES DA ESTGA--------------- 

--------Depois de devidamente analisado, a Câmara deliberou, por maioria, as 

abstenções dos Srs. Vereadores Paulo Seara e António Duarte e o voto contra do 

Sr. Vereador Antero Almeida, aprovar o protocolo que foi presente e se encontra 

arquivado na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, a celebrar com 

a Universidade de Aveiro que prevê utilização pelos munícipes, do Parque de 

Estacionamento pertencente às Instalações da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Águeda e estipula as condicionantes para essa utilização. ---------------- 

----------Sobre este assunto, o Sr. Vereador Paulo Seara disse que entende que a 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão tem sido uma grande beneficiaria do 

município pelo que agora será tempo de começar a retribuir pelo que é do parecer 

que o Parque de Estacionamento em causa deveria ser disponibilizado à 

população sem qualquer contrapartida. -------------------------------------------------------- 

---------Também o Sr. Vereador António Duarte se referiu a este assunto para dizer 

que concorda com o parecer do Sr. Vereador Paulo Seara, que a utilização 

daquele parque de estacionamento pelos munícipes não deve ser pago, apenas 

com limitação de tempo de permanência das viaturas, para evitar o 

estacionamento de um veiculo durante todo o dia permitindo uma maior 

rotatividade e melhor aproveitamento do estacionamento por parte dos munícipes, 

acrescentando que, na sua opinião a Câmara não deve nada à Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão e que, na sua opinião a utilização do campo de futebol 

daquele estabelecimento, que foi construido com o apoio do município e alvo de 

um protocolo para ser utilizado pelos munícipes é um embuste, porque foram 

criadas tantas exigências que quase impede a sua utilização. ----------------------------

--------------------------------- 
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----------O Sr. Presidente informou que está a diligenciar, junto do estabelecimento de 

ensino em causa, para que sejam criadas condições para a utilização daquele 

equipamento desportivo por toda a população que o pretenda. ------------------------------ 

---------Quanto ao Parque de estacionamento, o Sr. presidente informou que o que se 

pretende é tornar aquele estacionamento apelativo com um tarifário baixo, até porque 

o que está previsto ser fixado pela Câmara, havendo a intenção de promover a 

rotatividade de estacionamento, é a existência de um determinado período de tempo 

em que seria aplicada a isenção de pagamento. ------------------------------------------------- 

---------O Sr. Vereador Antero de Almeida, que também interveio acerca deste 

assunto, disse ser contra o estacionamento pago e defende, nas situações em que 

isso acontece um cartão com tarifa reduzida para quem trabalha ou habita nas 

zonas de estacionamento pago. ------------------------------------------------------------------ 

------Voltando a intervir sobre este assunto, o Sr. Vereador Paulo Seara disse que 

falta estacionamento na cidade, nomeadamente na zona do Caldeireiro e na zona 

do Outeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Vereador Antero de Almeida, que interveio a seguir, disse que, na sua 

opinião, se deveriam mudar as piscinas para norte da linha de caminho de ferro, o 

terreno das piscinas, depois de desocupado vendido para construção de habitação e 

ampliar o estacionamento da antiga P3. ------------------------------------------------------------ 

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

----------PROPOSTA 326/19 - VENDA DE MATERIAL PROMOCIONAL ------------------- 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, conforme o disposto na 

alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º e nas alíneas e), cc) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º, todos 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, fixar os respetivos preços e aprovar 

a venda dos artigos constantes na tabela que foi presente e se encontra arquivada na 

aplicação informática junto à Agenda desta reunião, sendo os mesmos vendidos nos 

edifícios camarários, nomeadamente no Posto de Turismo. ---------------------------------- 

--------Sobre este assunto o Sr. Vereador António Duarte disse que se regozijava 

por nenhum dos artigos serem em plástico. --------------------------------------------------- 

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

 ---------Neste Período de Intervenção do Público interveio o Sr. César Manuel Ribeiro 

Marques para informar a Câmara de que se sente lesado no seu património devido a 

obras que a Câmara licenciou a um seu vizinho, e que se encontram em construção 

junto à sua habitação, porquanto foi feita uma escavação junto ao limite das duas 

propriedades, sem o devido muro de suporte de terras, estando a prejudicar a sua 

habitação, que já esta a rachar em alguns locais, demonstrando o exposto com 

suporte fotográfico. Além disso, informou o Sr. César, o seu vizinho construiu o muro 
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confinante com a via publica fora do alinhamento, de tal forma que o poste de 

iluminação pública e o pilar onde se situa o contador da água ficou dentro do terreno 

particular e já desapareceu a valeta, pelo que está a apropriar-se de terreno público.- 

---------O Sr. Presidente informou que se vai averiguar a situação, ver se o que 

está licenciado está ao não a ser cumprido, e na sequência do que for constatado 

se tomará as devidas providências.---------------------------------------------------------------

--- 

---------Eram dezoito horas 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.  
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