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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 11/19 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 4 DE JUNHO DE 2019 

 

---------Aos quatro dias de Junho 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,  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 ponto da Ordem do Dia o Sr. Presidente principiou por informar que 

esteve em Luxemburgo, integrado na comitiva da ADICES onde estiveram também 

representados vários municípios do país. No evento foram partilhados  conhecimentos 

e experiências sobre o tema da Floresta, em todas as suas componentes e dimensões 

nomeadamente sobre o uso da madeira e seu subprodutos, onde estiveram envolvidos 

interveniente de Portugal, Finlândia, Suécia e Luxemburgo. ---------------------------------- 

----------Sobre este ponto, informou também o Sr. Presidente, o motivo da sua ausência 

na última reunião de câmara se deveu ao facto de estar em representação do 

Município no evento PORTUGAL SMART CITIES SUMMIT, onde foi apresentada a 

versão beta de um plataforma digital desenvolvida pelos serviços da autarquia e que 

será apresentada brevemente. ------------------------------------------------------------------------ 

---------O Sr. Vereador António Duarte, que interveio a seguir, questionou o Sr. 

Presidente sobre o encerramento da estrada de acesso ao Souto do Rio, porque o Sr. 

Presidente, na ultima sessão da Assembleia Municipal, na sequência de uma 

intervenção do membro da mesma, Sr.  Manuel Farias, reagiu com alguma intensidade 

às questões colocadas sobre a segurança rodoviária daquela via e da estabilidade do 

Cabeço, na sequência das obras de remoção de terras e abertura de caminhos que foi 

feita naquele local, afirmando que iria mandar encerrar a via. -------------------------------- 

---------Acrescentou o mesmo Sr. Vereador que pensa que isso não foi feito, que foram 

apenas arrufos por parte do Sr. Presidente, mas que o aconselha a evitar esse tipo de 
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comportamento naquele lugar, que ali tem que ser mais ponderado, porque na 

Assembleia Municipal se deve agir com dignidade. --------------------------------------------- 

---------Continuando a sua intervenção o Sr. Vereador António Duarte leu parte do texto 

apresentado pelo Sr. membro do Assembleia Municipal, Manuel Farias, que a seguir 

se transcreve, e solicitou que seja dada resposta aos pedidos então colocados: ------- 

--------- “….Na qualidade de membro da Assembleia Municipal de Águeda, venho 

requerer a V.ª Ex.ª que solicite à Câmara Municipal de Águeda a entrega da seguinte 

informação documentada: ------------------------------------------------------------------------------ 

--------- …d) Cópia da(s) candidatura(s) da A Fonte – Associação de Pais do 

Agrupamento de Escolas de Águeda que permitiram a esta coletividade receber 

subsídios no montante de 341.275,67 € no ano de 2018, bem como da deliberação 

municipal para a concessão desse subsídio. ------------------------------------------------------ 

--------Cópia do relatório de execução dos investimentos ou das atividades subsidiadas 

de A Fonte -  Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Águeda, previstas 

no Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, com as despesas 

documentadas que foram objeto da(s) candidatura(s) aprovadas.--------------------------- 

---------Relativamente à primeira questão colocada pelo Sr. Vereador António Duarte, o 

Sr. Presidente disse que a sua reação teve a ver com o tom empregue pelo Sr. 

membro da Assembleia Municipal em questão e com a forma torpe como se faz 

política. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Disse, ainda, o Sr. Presidente, sobre o mesmo assunto, que o membro da 

Assembleia Municipal Manuel Farias, falou de uma forma inconsequente. Informou 

que os serviços municipais verificaram que no Cabeço em causa, haviam algumas 

árvores com a raiz à mostra, descompensadas, tendo-se encerrado, provisoriamente, 

a estrada para realizar os trabalhos de correção dessa situação e que agora já está 

aberta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A concluir o assunto, o Sr. Presidente afirmou que, o que o Sr. membro do 

Assembleia Municipal Manuel Farias disse não tem cabimento. ----------------------------- 

------- Quanto aos subsídios que o Sr. membro da Assembleia Municipal diz terem sido 

recebidos  pela associação A Fonte -  Associação de Pais do Agrupamento de Escolas 

de Águeda, o Sr. Presidente afirmou que o que existe é uma parceria celebrada com 

essa instituição que colabora com a Câmara Municipal no âmbito da Educação. ------- 

---------O Sr. Vereador António Duarte observou que, não abstente isso, pelo facto de 

se tratar de uma parceria, também se devem monitorizar os custos. ----------------------- 

--------Continuando no mesmo assunto, a Sr.ª Vereadora Elsa Corga informou que a 

Câmara tem, em todo o concelho, parcerias locais para assegurar a execução das 

competências que lhe são conferidas, especificando que existem parcerias no âmbito 
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da Educação, nomeadamente para as atividades de enriquecimento curricular, 

fornecimento de transportes e de alimentação, serviços de pessoal não docente 

atividades de animação e apoio à família, entre outras.---------------------------------------- 

---------De seguida, interveio o Sr. Vereador Paulo Seara para dizer que no caso do 

talude do Cabeço referido pelo Sr. Manuel Faria, se vier a cair, a responsabilidade civil 

e criminal será do Sr. Presidente. -------------------------------------------------------------------- 

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

Presidente sobre a situação da ABARDEF, se aquela associação já tinha entregue a 

documentação comprovativa de que tinha comprado Equipamentos de Proteção 

Individual com o subsídio de 5.000,00€ que a Câmara lhe atribuiu para esse fim. ----- 

--------- O Sr. Presidente informou que, já por duas vezes, foi solicitada essa 

documentação, mas que a Associação ainda não a entregou. Tendo em vista esse 

facto, informou o Sr. Presidente, que já foi solicitado parecer à CCDRC sobre as 

medidas a tomar  pela Câmara face a essa situação, embora tenha que admitir que a 

sua preocupação é a proteção dos voluntários que prestam serviço na Associação e 

que tem a certeza que os equipamentos em causa foram adquiridos. --------------------- 

--------Também o Sr. Vereador Antero de Almeida se referiu a esta questão para dizer 

que não entende como saem dinheiros da Câmara sem suporte documental. ---------- 

-------- Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Paulo Seara, disse que lamentava 

o bate-papo do Sr. Presidente da Câmara com o Sr. Presidente da União de 

Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba, em que se discutiu quem pagou 

primeiro os equipamentos adquiridos pela ABARDEF. ----------------------------------------- 

---------O Sr. Presidente sobre este assunto informou novamente, como já o havia feito 

noutras reuniões onde foi abordada esta questão, que todos os anos as quatro 

Unidades Locais de Proteção Civil do Concelho se reuniam para decidir quais as 

necessidades de apoio da Câmara e que, naquele ano, se decidiu apoiar a aquisição 

de equipamentos de proteção individual, através de um subsídio no valor  de 

5.000,00€ para cada unidade. Acrescentou o Sr. Presidente que o apoio foi entregue e 

que tem a certeza que o equipamento foi comprado, por cada uma das Unidades e 

que o próprio Presidente da União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba 

disse, quando fez a apresentação do equipamento da equipa de proteção civil da 

freguesia, que só aquele estava exposto porque foi a Junta que o comprou enquanto 

os das outras equipas tinham sido comprados com subsídios da Câmara. --------------- 

-------- A terminar este tema, o Sr. Vereador António Duarte elogiou a iniciativa de se 

ter solicitado o parecer da CCDRC sobre a problemática em questão e solicitou o texto 

do pedido de parecer, o que lhe foi, de imediato, entregue. ----------------------------------- 
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---------Voltando a intervir, o Sr. Vereador Paulo Seara solicitou novamente que lhe 

fosse facultada a documentação referente à aquisição de material informático e de 

telecomunicações, bem como de refeições com valores superiores a 75,00€, no 

período de 2013 a 2017, afirmando que há, também, outros documentos que solicitou 

e que ainda não lhe foram entregues, nomeadamente os relativos a recibos verdes.-- 

---------Disse, também, o mesmo Sr. Vereador, que na rua José Bastos Xavier está um 

sinal de trânsito proibido colocado de tal forma que não permite o acesso dos 

moradores às suas garagens. ------------------------------------------------------------------------- 

---------Também o Sr. Vereador António Duarte se manifestou para dizer que Águeda, 

neste momento está a ficar muito condicionada com obras. ---------------------------------- 

--------O Sr. Presidente justificou, relativamente ao pedido de documentação do Sr. 

Vereador Paulo Seara, que esta demora se deve ao facto de serem muitos pedidos de 

documentos feitos ao mesmo tempo e que os serviços estão a reunir toda a 

informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador Paulo Seara ripostou dizendo que como se sabe, com os meios 

informáticos que atualmente a Câmara dispõe, é muito fácil obter esses documentos 

pelo que não entende como demora tanto a entrega da documentação que solicitou e 

que constam de Atas das reuniões. ------------------------------------------------------------------ 

--------Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Paulo Seara disse ao Sr. 

Presidente que quer que as reuniões do executivo continuem a ser gravadas, uma vez 

que o Órgão não decidiu deixar de o fazer. -------------------------------------------------------- 

--------Sobre a questão do gravador, o Sr. Presidente respondeu que numa reunião 

anterior foi afirmado que as gravações não teriam utilidade nenhuma e por esse facto 

foi decidido que então não se gravariam mais as reuniões. ----------------------------------- 

--------Respondeu de seguida o Sr. Vereador António Duarte, afirmando que o 

aproveitamento dos desabafos dos outros, neste caso em concreto, um desabafo dele,  

para fazer o que lhe apetece é uma infantilidade. ------------------------------------------------ 

--------Voltando a intervir, o Sr. Presidente disse que a Câmara Municipal de Águeda é 

quase a única no país que tem as suas reuniões totalmente públicas, que isso é 

transparência e mantém-se assim porque se entende que assim é que está correto--- 

--------De forma a concluir este tema o Sr. Presidente esclareceu que não vê qualquer 

inconveniente em que as reuniões sejam gravadas e solicitou aos serviços para que 

fossem buscar o gravador a fim de se gravar a reunião. --------------------------------------- 

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

anos 80/90, foi a década do betão, nos anos seguintes foi dos paralelos e agora 

estamos numa atitude mais vanguardista que é colocar betão no paralelo, o que está a 

acontecer, essencialmente na calçada existente na rua Dr. Manuel Alegre. -------------- 
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--------Disse, também, o mesmo Sr. Vereador que na Avª. Dr. Eugénio Ribeiro existem 

muitos abatimentos que é preciso corrigir. --------------------------------------------------------- 

---------Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Antero Almeida questionou o Sr. 

Presidente sobre quando vai entregar o relatório das horas de máquina 

disponibilizadas às várias Juntas/ Uniões de Freguesia, que já solicitou há algum 

tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------O Sr. Vereador António Duarte, que interveio a seguir, quis saber o ponto da 

situação das averiguações que solicitou que fossem feitas aos vários processos de 

geminação com outros municípios porque entende que alguns já não se justificam. -- 

---------Retomando o uso  da palavra, o Sr. Vereador Antero Almeida voltou a solicitar o 

relatório dos trabalhos desenvolvidos pelo gabinete de advogados contratado pela 

Câmara, e que esse gabinete está obrigado, contratualmente, a entregar regularmente 

e que sobre o pedido de pareceres à CCDRC se era possível entregar, também, o 

pedido de parecer sobre as questões relativas às reuniões e agendamento de 

assuntos que foi aprovado em reunião de Câmara.  -------------------------------------------- 

---------A seguir, o mesmo Sr. Vereador perguntou ao Sr. Presidente para onde estão a 

ser levadas as pedras que formavam a calçada à portuguesa que tem vindo a ser 

substituída por lajetas, tendo o Sr. Presidente informado que estão a ser depositadas 

no armazém municipal na Alagôa. ------------------------------------------------------------------- 

--------Continuando a intervir, o Sr. Vereador Antero de Almeida disse que tem sido 

contactado por munícipes que lhe falaram da falta de apoio ao desporto e que 

mencionaram, inclusive, que quando recorrem à Câmara para obter esse apoio nem 

resposta recebem, acrescentando que se refere, concretamente, à equipa de futsal  do 

CCB – Centro  Cultural de Barrô, que não sabe se é verdade mas que foi assim que a 

questão lhe foi posta. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Continuando a usar da palavra o Sr. Vereador Antero Almeida disse entender 

que a situação no Parque da Alta Vila tem que ser revista que, em sua opinião, a 

Incubadora Cultural não está a resultar. Em visita ao local constatou que aquilo é 

demasiado esquisito, há falta de manutenção, salas por acabar e que, em seu 

entender, aquele espaço não estará a ser aproveitado convenientemente, pelo que 

sugere que, em próxima reunião, de surpresa, se faça uma visita àquele espaço, 

acrescentando que não tem a pretensão de saber tudo, que humildemente reconhece 

os seus limites, mas que pensa pela sua cabeça embora quando não sabe, peça 

informação a quem sabe mais. ------------------------------------------------------------------------ 

--------Continuando este ponto da Ordem do Dia, o Sr. Vereador Paulo Seara disse que 

também visitou o espaço da incubadora Cultural com o Sr. Vereador Antero Almeida e 

que, na sua opinião, é uma obra inacabada, com um ambiente muito hippie, meio 
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abandalhado e que se deveria pedir a quem lá está para ter mais cuidado. O espaço 

poderia ter condições para acolher lá o Conservatório de Música e ter assim uma 

franca utilização, porque assim é só um espaço que se está a degradar, 

acrescentando que Águeda tem uma capacidade única, espetacular, extraordinária, 

que é ser extremamente acolhedora e ter muita gente vinda de fora.----------------------- 

--------De seguida, o Sr. Presidente em resposta às questões que foram colocadas 

disse o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Quanto ao CCB – Centro Cultural de Barrô, a situação está resolvida, sendo 

que foi dada resposta ao pedido que foi endereçado à Câmara. ---------------------------- 

--------Relativamente à Incubadora Cultural está a ser providenciada a instalação 

provisória do Conservatório de Música naquele local, uma vez que se vão iniciar as 

obras no espaço que atualmente ocupam na Casa do Adro, e resultante desta ação, 

há pouco tempo, também foram visitar a Incubadora Cultural e viram o que estava a 

acontecer, sendo que é intenção da Câmara que aquele espaço seja bem utilizado e 

que tudo se vai fazer para que assim seja. -------------------------------------------------------- 

--------Relativamente às gentes de Águeda concorda com o que foi dito pelo Sr. 

Vereador Paulo Seara, acrescentando que todos os que estão em Águeda são de 

Águeda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------A seguir, o Sr. Vereador Edson Santos, a propósito das intervenções que foram 

feitas afirmou que esperava, por parte do Sr. Vereador Antero Almeida, que é uma 

pessoa jovem, um espírito mais aberto, mas que as suas atitudes são uma desilusão, 

esperava que tivesse um olhar mais a longo prazo, mas que, afinal, se apresenta 

olhando as pedras da calçada. ------------------------------------------------------------------------ 

--------Disse, também o Sr. Vereador Edson Santos, que lamenta que o Sr. Vereador 

Paulo Seara considere que o ambiente cultural que está na Alta Vila é esquisito e mais 

lamenta porque se trata de  um dos fundadores da D’Orfeu e, se na altura, tivesse 

esse pensamento, esse grupo, que tanta cultura tem produzido em Águeda, poderia 

não existir e que no seu entender a postura da Câmara deve ser o de ajudar, educar, 

perceber o que está bem e o que está mal e não a de colocar abaixo, porque em 

Águeda há muita coisa boa e a Incubadora Cultural, a seguir à D’Orfeu é uma coisa 

boa, em matéria cultural, que existe na cidade. -------------------------------------------------- 

---------Quanto ao pedido feito pelo CCB, o Sr. Vereador Edson Santos disse que se 

referia a um apoio para o transporte da sua equipa de futsal, sendo que lhe foi 

respondido no dia seguinte e passou a ler a resposta que foi então enviada. 

Acrescentou ainda que é importante que as associações se organizem e deu nota de 

que nunca foi investido tanto no desporto como agora e com uma distribuição tão 

equitativa, que todos os clubes têm contado com o apoio da Câmara e que é bom que 
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as pessoas sintam vontade de se queixarem mas, que se lembrem também, de falar 

quando são atendidas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------A seguir, o Sr. Vereador Paulo Seara disse que os Vereadores sem pelouros se 

preparam para discutir os assuntos que aqui vêm, lembrando que,  o que disse o Sr. 

Vereador Antero Almeida foi que as pessoas que estão na incubadora cultural têm que 

ter outra atitude, outra postura e as instalações não estão a ser preservadas, e que 

também lá foi e não gostou do que viu. ------------------------------------------------------------- 

---------A finalizar este ponto da Ordem do Dia o Sr. Vereador Antero de Almeida disse 

que, como o Sr. Vereador Edson Santos, também se desiludiu. Que tem o cuidado de 

nas suas intervenções ser o mais conciso e acutilante possível, apresentando 

exposições curtas e medindo as palavras. Acrescentando que, se o Sr. Vereador 

Edson reparou, quando falou do pedido do CCB, disse que lhe disseram e que não 

tinha a certeza se era verdade. ----------------------------------------------------------------------- 

---------ATAS DAS REUNIÕES N.ºS. 5/19 E 9/19 ORDINÁRIAS E 2/19 E 3/19 

EXTRAORDINÁRIA. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Tecidas algumas considerações entre os membros do Executivo, foi deliberado 

aprovar as atas em apreço da seguinte forma: --------------------------------------------------- 

---------Ata n.º 5 Ordinária – Por maioria, com os votos contra dos Srs. Vereadores 

Paulo Seara, António Gama e Antero Almeida; -------------------------------------------------- 

--------O Sr. Vereador António Duarte justificou o seu voto dizendo que existiu outra ata 

para a mesma reunião, em onze pontos conflituante, apresentando duas versões 

sobre a mesma realidade, e que a este momento já não se recorda do que se passou 

na reunião a que a mesma diz respeito, para poder aferir se traduz ou não o que se 

passou. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------O Sr. Vereador Antero Almeida reconhecendo a dificuldade existente em 

elaborar as atas, propôs que as Atas fossem elaboradas por uma empresa, a contratar 

pela Câmara, com recurso à gravação das reuniões. ------------------------------------------- 

---------Ata n.º 9 Ordinária – Por maioria com as abstenções dos Srs. Vereadores Paulo 

Seara e Antero Almeida. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ata n.º 2 Extraordinária – Por unanimidade dos membros que participaram na 

reunião a que se refere, depois de feita a alteração sugerida pelo Sr. Vereador António 

Almeida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- Ata n.º 3 Extraordinária – Por unanimidade. ----------------------------------------------- 

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

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, aprovar os seguintes Autos de revisão 
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de Preços: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------PROPOSTA 266/19 - APROVAÇÃO DO AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS 

N.º 18-PROVISÓRIA - REQUALIFICAÇÃO URBANA A POENTE - RUA MARIA DE 

MELO CORGA, RUA CAPITÃO JOSÉ MARIA COUTINHO, RUA FONTE DO 

OUTEIRO E RUA DR. EDUARDO CALDEIRA ------------------------------------------------- 

--------Auto de Revisão de Preços n.º 18 - 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 2.007,30€, referente 

à empreitada de Requalificação Urbana a Poente – Rua Maria de Melo Corga, Rua 

Capitão José Maria Coutinho, Rua Fonte do Outeiro e Rua Dr. Eduardo Caldeira. -- 

--------Esta deliberação foi aprovada por maioria, com as abstenções dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara e António Duarte. ----------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 268/19 - APROVAÇÃO DO AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS 

N.º 6-PROVISÓRIA _ REQUALIFICAÇÃO URBANA - RUA JOSÉ GUSTAVO 

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

----------Auto de Revisão de Preços n.º 6 - 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 531,44€, referente à 

empreitada de Requalificação Urbana – Rua José Gustavo Pimenta e Rua Eng. 

José Bastos Xavier. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Esta deliberação foi aprovada por maioria, com as abstenções dos Srs. 

Vereadores Paulo Seara e António Duarte. ------------------------------------------------------ 

PROPOSTA 272/19 - APROVAÇÃO DO AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS N.º 1-

PROVISÓRIA - REQUALIFICAÇÃO DO LARGO SENHORA DA SAÚDE, 

FREGUESIA DE FERMENTELOS. ---------------------------------------------------------------- 

---------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 3.283,17€, referente 

à empreitada de Requalificação do Largo Senhora da Saúde, freguesia de 

Fermentelos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------- 

---------PROPOSTA 275/19 - APROVAÇÃO DO AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS 

N.º 1- PROVISÓRIA - REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CASTANHEIRA DO 

VOUGA, AGUADA DE BAIXO, BARRO, PARADELA, CASAL D'ALVARO E 

GRAVANÇO. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Auto de Revisão de Preços n.º 1 - Provisória, processado nos termos do artigo 
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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 2.421,42€, referente à 

empreitada de Repavimentação de Vias em Castanheira do Vouga, Aguada de 

Baixo, Barrô, Paradela, Casal D’Alvaro e Gravanço. ------------------------------------------ 

-------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------- 

-------PROPOSTA 276/19 - APROVAÇÃO DO AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS 

N.º3 - PROVISÓRIA - REQUALIFICAÇÃO URBANA - PRACETA DAS CHÃS, RUA 

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

---------Auto de Revisão de Preços n.º 3- 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 73,97€ referente à 

empreitada de Requalificação Urbana – Praceta das Chãs, Rua Dr. Manuel Alegre e 

Rua 15 de Agosto; -------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Esta deliberação foi tomada por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador 

Paulo Seara e a abstenção dos Sr. Vereador António Duarte. ----------------------------- 

---------A todas as importâncias referidas será adicionado o IVA. -------------------------- 

--------Justificando o seu voto, o Sr. Vereador Paulo Seara afirmou que vota contra 

como ato de protesto em relação à postura do empreiteiro. -------------------------------- 

---------PROPOSTA 267/19 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERACÃO DA CAUÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA E.M.575 DE 

LIGAÇÃO ENTRE MACINHATA E CARVALHAL DA PORTELA E RUA DA BELA 

VISTA EM MACINHATA, ACESSO EM TRAVASSÔ, ÁGUEDA E RECARDÃES. ---- 

--------Tendo-se vistoriado a totalidade da obra de Pavimentação da Estrada E.M. 

575 de Ligação entre Macinhata e Carvalhal da Portela e Rua da Bela Vista em 

Macinhata, acessos em Travassô, Águeda e Recardães, nas freguesias de 

Macinhata do Vouga,Travassô e Óis da Ribeira, Águeda e Borralha, Recardães e 

Espinhel, 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 as abstenções dos Srs. Vereadores Paulo 

Seara, António Duarte e Antero Almeida, nos termos da alínea d) do n.º 5 do artigo 

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

15% da caução existente, nos precisos termos da informação que foi presente. ------ 

----------PROPOSTA 274/19 - AUTO DE VISTORIA GERAL PARA EFEITOS DE 

LIBERACÃO DA CAUÇÃO - ALCATROAMENTO DA RUA DO TOURAL, NA 
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CARVALHOSA ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Vistoriada a totalidade da obra de Alcatroamento da Rua do Toural, na 

Carvalhosa, e 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, a 

Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores Paulo 

Seara, António Duarte e Antero Almeida, 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, aprovar a liberação de 30% 

da caução existente, nos precisos termos da proposta que foi presente.---------------- 

----------PROPOSTA 284/19 - CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE FIXAÇÃO 

PARA MÓDULOS AMOVÍVEIS - AUTO VISTORIA GERAL LIBERACÃO CAUÇÃO - 

---------Depois de devidamente vistoriada a obra de Construção de plataforma de 

fixação para módulos amovíveis e verificando-se que a mesma se encontra 

concluída, nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando deficiências, 

deteriorações, indícios de ruína ou de falta de solidez pelas quais se deva 

responsabilizar o empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos das 

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

aprovar a liberação de 10 % da caução existe, nos precisos termos da proposta que 

foi presente. ---------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 286/19 - CONSTRUÇÃO DE PLATAFORMA DE FIXAÇÃO 

PARA MÓDULOS AMOVÍVEIS - AUTO VISTORIA GERAL RECEÇÃO DEFINITIVA. 

--------Tendo-se vistoriado a totalidade da obra de Construção de Plataforma de 

Fixação para Módulos Amovíveis e verificando-se que a mesma se encontra 

concluída, nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando deficiências, 

deteriorações, indícios de ruína ou de 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 em causa. ------------------ 

----------PROPOSTA 278/19 - APROVAÇÃO DA MINUTA DO 1º CONTRATO 

ADICIONAL EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO URBANA – RUA JOSÉ 

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

---------Seguidamente, nos termos do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 

de janeiro, a Câmara deliberou, por maioria, com os votos contra dos Srs. 

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

Almeida, aprovar a minuta do 1º contrato adicional da empreitada de “Requalificação 

Urbana – Rua José Gustavo Pimenta e Rua Eng.º José Bastos Xavier” que faz parte 
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integrante da presenta proposta e se encontra arquivada na Aplicação Informática 

junto à Agenda desta reunião. ---------------------------------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 265/19 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO PEDIDO DA 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA O MOTOCROSS ---------------------------------- 

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

abstenções dos Srs. Vereadores Paulo Seara e António Duarte, ratificar o despacho 

do Sr. Vereador João Clemente, datado de 14 de maio último,  através do qual, 

dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, isentou a Águeda Action Clube – 

Actib, do pagamento de taxas da licença especial de ruído, no âmbito da realização 

de evento “ Motocross MXGP 2019”, que se realizou no Crossódromo Internacional 

de Águeda, nos dias 18 e 19 de maio. ------------------------------------------------------------ 

----------PROPOSTA 283/19 - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DO PEDIDO DE 

ISENÇÃO DE TAXAS DA LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO -------------------------------- 

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

abstenções dos Srs. Vereadores Paulo Seara e António Duarte, ratificar o despacho 

do Sr. Vereador João Clemente, datado de 28 de maio último, através do qual, 

dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, isentou a Associação Social 

Desportiva Cultural de Pedaçães do pagamento de taxas da licença especial de 

ruído, no âmbito da realização do evento “Pedaçães Convida”, a levar a efeito nos 

dias 1 e 2 de junho. ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA 282/19 - LICENÇA ESPECIAL RUÍDO DIA 1 E 2 JUNHO PARA 

EVENTO(FEIRÃO SOCIALAAC) EM LARGO DA VILA - PRAÇA SANTA EULÁLIA. - 

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

abstenções dos Srs. Vereadores Paulo Seara e António Duarte, ratificar o despacho 

do Sr. Vereador João Clemente, datado dia de 29 de maio ultimo, através do qual, 

dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, isentou a LAAC – Liga dos Amigos 

de Aguada de Cima do pagamento de taxas da licença especial de ruído, no âmbito 

do evento “Feirão Social”, que teve lugar nos dias 1 e 2 de junho, no Largo da Vila – 

Praça de Santa Eulália, em Aguada de Cima. -------------------------------------------------- 

---------JUNTAS DE FREGUESIA ------------------------------------------------------------------ 

---------PROPOSTA 279/19 - CONTRATO INTERADMISTRATIVO ENTRE O 

MUNICÍPIO E UNIÃO FREGUESIAS DA TROFA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

EM SEGADÃES ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade, 
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no seguimento da notificação da ERSAR e da posição assumida pela União de 

Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, notificar a referida União de 

Freguesias para que, nos termos previstos na alínea g), do n.º 1, do artigo 9.º, da 

Lei n.º 75/2013, de 12.09, submeta à aprovação da respetiva Assembleia de 

Freguesia, a proposta de celebração do contrato de delegação de competências 

conforme minuta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática 

junto à Agenda desta reunião e, depois de recebida a ata da Assembleia de 

Freguesias, que autorize a celebração do contrato de delegação de competências 

em causa, submeter à Assembleia Municipal, a proposta de celebração do contrato 

de delegação de competências conforme minuta que também foi presente e 

aprovada e se encontra arquivada na referida Aplicação Informática. ------------------- 

--------- IMPOSTOS MUNICIPAIS ------------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 281/9 - DECISÃO DE ANULAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

MAJORAÇÃO IMI --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em vista algumas 

duvidas suscitadas, retirar este assunto e agendá-lo para a próxima reunião. --------- 

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

--------- PROPOSTA 269/19 - CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO NO JOUE 

– AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

URBANOS A DESTINO FINAL PELAS ENTIDADES QUE INTEGRAM O 

AGRUPAMENTO DE ENTIDADES ADJUDICANTES COMPOSTO PELOS 

MUNICÍPIOS DE ESTARREJA, ÁGUEDA, MURTOSA E SEVER DO VOUGA -------- 

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

relativamente à Aquisição de Serviços de Recolha e Transporte de Resíduos 

Urbanos a destino final pelas entidades que integram o Agrupamento de Entidades 

Adjudicantes composto pelos Municípios de Estarreja, Águeda, Murtosa e Sever do 

Vouga o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Aprovar a retificação da Proposta ao Executivo nº 118/2019 - 11/04/2019, de 

25 de março, e respetiva deliberação camarária de decisão de contratar, aprovada a 

29/04/2019, especificamente no seu ponto 16 - “Tramitação Procedimental”;------------- 

---------Aprovar a retificação das Peças do Procedimento, designadamente do 

Programa do Procedimento e o respetivo Anúncio.-------------------------------------------- 

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

---------PROPOSTA 270/19 - ALIENAÇÃO DE VIATURA (92-50-GM) -------------------- 
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-------- Seguidamente, a Câmara deliberou por unanimidade, nas precisas condições 

descritas na proposta que foi presente, proceder à alienação da Viatura pesada de 

mercadorias, marca volvo, modelo FL7, com matricula 92-50-GM de 1996, equipada 

com caixa de recolha de RSU, marca SOMA e modelo HallerX2, cujo valor base é de 

1800,00 € (mil e oitocentos euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ------------ 

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

---------PROPOSTA 271 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - H. PINTO NOGUEIRA 

- UNIPESSOAL, LDA ------------------------------------------------------------------ 

--------Tendo em conta 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, tomou conhecimento da deliberação tomada na Reunião de 

Câmara de 02 de abril de 2019, que declara a intenção da caducidade da licença, 

em virtude das obras não terem sido concluídas dentro do prazo fixado no 

Alvará/Prorrogação, conforme o disposto na alínea d) do n.º 3 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 e não apresentou qualquer argumento que pudesse ter 

alterado o deliberado, em 02.04.2019, de acordo com o mencionado no n.º 5 do 

artigo 71.º do Decreto-Lei acima mencionado, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

declarar a caducidade da licença em causa. --------------------------------- 

----------PROPOSTA 273/19 - DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE - JOSÉ PEREIRA 

FARIAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Constatando-se que JOSÉ PEREIRA FARIAS (Proc. n.º 114/76), residente 

na rua Principal, em Agadão, na União de Freguesias de Belazaima do Chão, 

Castanheira do Vouga e Agadão, tomou conhecimento da deliberação tomada na 

Reunião de Câmara de 18 de dezembro de 2018, que declara a intenção da 

caducidade da licença de construção da habitação, sita na Lomba, em virtude das 

obras não terem sido iniciadas no prazo de 12 meses a contar da data de emissão 

do alvará, conforme o preceituado na alínea a) do n.º 3 do art.º 71 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, não tendo apresentado qualquer argumento que pudesse ter alterado o 

deliberado,  de acordo com o mencionado no n.º 5 do artigo 71.º do Decreto-Lei acima 

mencionado, a Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade da licença 

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

-----------PROPOSTA 277/19 - CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA - 

ANTÓNIO DA ROSA DOS SANTOS -------------------------------------------------------------- 
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---------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em vista que a 

pretensão se enquadra na isenção de licença prevista no n.º 4 do artigo 6.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

136/2014, de 09 de setembro, aprovar o destaque de uma parcela de terreno, com a 

área de 1.413,00m2, do prédio registado sob o artigo 1749 da Matriz Predial da 

freguesia de Fermentelos e descrito na Conservatória do registo Predial sob o n.º 

1498/19930910, com a área total de 2.900,00m2  pertencente a António da Rosa dos 

Santos, (Proc.º n.º 127/19), residente na rua do Cabeço, n.º 42, na freguesia de 

Fermentelos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA 285/19 - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS - CENTRO 

SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE CRASTOVÃES -------------------------------- 

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

nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do artº 18º/I do Código Regulamentar 

em vigor no Município de Águeda, isentar o Centro Social, Cultural e Recreativo de 

Crastovães (Proc. 664/99), com sede na rua do Centro Cultural de Crastovães, n.º 

80, na Trofa, na União das Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, do 

pagamento das taxas relativas às alterações da arquitetura, realizadas no edifício 

destinado a equipamento de utilização coletiva, sito na rua e lugar acima referidos. - 

PROPOSTA 287/19 - ISENÇÃO DE TAXAS DE VISTORIA TÉCNICA - 

ASSOCIAÇÃO FERMENTELENSE DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E PESSOAS 

DE TERCEIRA IDADE -------------------------------------------------------------------------------- 

---------Conforme o previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º/I do Código 

Regulamentar do Município de Águeda, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

isentar a Associação Fermentelense de Assistência a Crianças e Pessoas de 

Terceira Idade (AFA), do pagamento da taxa respeitante à vistoria técnica efetuada 

ao Parque Infantil existente nas suas instalações no âmbito do processo de 

certificação da qualidade. ----------------------------------------------------------------------------- 

---------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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