
 

ACTA NÚMERO 21/09 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 1 DE OUTUBRO DE 2009.  

 

--------- Ao primeiro dia, do mês de Outubro, do ano de dois mil e nove, no 

Salão Nobre dos Paços do Concelho, realizou-se uma reunião da Câmara 

Municipal, sob a presidência de GIL NADAIS RESENDE DA FONSECA, e com 

a presença dos Srs. Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES ALMEIDA, 

JOAO CARLOS GOMES CLEMENTE e ELSA MARGARIDA CORGA. ------------ 

---------Esteve presente para a secretariar, ANA PALMIRA GASPAR ALBINO 

DE CAMPOS CRUZ. ----------------------------------------------------------------------------- 

---------Eram dezassete horas quando o Sr. Presidente declarou aberta a 

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

--------- FALTAS  -----------------------------------------------------------------------------------

---------- Foi deliberado por unanimidade, justificar as faltas dadas pelos Srs. 

Vereadores Paula Cardoso, Carlos Almeida e António Tondela. --------------------- 

--------- PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA  ------------------------------------------ 

--------- INFORMAÇÕES A PRESTAR PELO SR. PRESIDENTE E SRS. 

VEREADORES ACERCA DA ACTIVIDADE MUNICIPAL ---------------------------- 

---------- Neste ponto da ordem de trabalhos foram feitas várias intervenções, 

tanto pelo Sr. Presidente, como pelos Srs. Vereadores. -------------------------------- 

--------- ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR  --------------------------------------------------- 

---------- SUA APROVAÇÃO -------------------------------------------------------------------- 

--------- Foi aprovada e assinada a acta da reunião anterior, cuja leitura foi 

dispensada, uma vez que foi distribuída, em fotocópia, pelos Membros do 

executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- ACÇÃO SOCIAL  ------------------------------------------------------------------------ 

--------- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE FACTURAS DE ÁGUA . 

--------- Analisadas as informações prestadas acerca do assunto, 

nomeadamente a informação sócio - económica da munícipe, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, isentar Almerinda Lopes Martins, residente na Rua 

do Rossio nº 5, em Aldeia, Arrancada do Vouga, do pagamento da importância 

de 831,74€, referente a gastos de água da rede pública, uma vez que se 

confirmou tratar-se de uma anomalia no sistema interno de distribuição da água 

na habitação da munícipe. ----------------------------------------------------------------------   



 

--------- ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR  ---------------------------------------------------------  

--------- PREVISÃO DO CUSTO ANUAL DAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS D O 

1º CICLO - ANO LECTIVO 2009/2010 ------------------------------------------------------ 

--------- Continuando os trabalhos, a Câmara tomou conhecimento da previsão 

do custo anual das refeições, a servir aos alunos do 1º Ciclo, no ano lectivo de 

2009/2010. ------------------------------------------------------------------------------------------   

--------- VERBAS PARA PAGAMENTO A PESSOAL/OUTROS --------------------- 

--------- Seguidamente a Câmara deliberou transferir, para os respectivos 

Agrupamentos Escolares, a verba no valor de 23.315,73€, destinadas ao 

pagamento a Pessoal/Outros, nas Escolas Básicas do 1º Ciclo, no 1º período 

do ano lectivo 2009/2010 (Setembro, Outubro Novembro e Dezembro) -----------

--------- A listagem dos pagamentos a efectuar, fornecida para consulta, 

encontra-se arquivada na aplicação informática, junto à Ordem de Trabalhos 

referente a esta acta. ------------------------------------------------------------------------- 

--------- VERBAS PARA PAGAMENTO A PESSOAL AUXILIAR -------------------- 

--------- A seguir, a Câmara analisou todo o processo e deliberou, por 

unanimidade, aprovar a proposta das verbas para pagamento a pessoal 

auxiliar, no 1º período do ano lectivo de 2009/2010, no âmbito do programa de 

Expansão e Desenvolvimento da Rede Pré-Escolar – Componente de Apoio à 

Família – que totalizam 32.547,78€, para as IPSS’s e 75.386,04€, para as 

Juntas de Freguesia, conforme o descrito nas listas, fornecidas para consulta, 

que se encontram arquivadas na aplicação informática junto à Ordem de 

Trabalhos desta reunião. -------------------------------------------------------------------- 

--------- PREVISÃO DOS CUSTOS DE REFEIÇÕES, NO ÂMBITO DA 

COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA ---------------------------------------------------- 

--------- Quanto a este ponto, a Câmara tomou conhecimento da previsão dos 

custos de refeições, do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Rede 

Pré-Escolar, no âmbito da Componente de Apoio à Família para o 1º período 

do ano lectivo 2009/2010 (Setembro a Dezembro). ------------------------------------ 

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

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir os 

seguintes apoios financeiros: ----------------------------------------------------------------- 

--------- PROPOSTA DE APOIO À ASSOCIAÇÃO CASAS --------------------------- 

Ao Centro de Apoio Social e Animação de Segadães, um subsídio no valor de 



 

225,00€, destinado a comparticipar as despesas da Acção de Formação que o 

referido centro levou a efeito, destinada às IPSS’s do Concelho. -------------------- 

--------- PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO 

ETNOGRÁFICA "OS SERRANOS"  --------------------------------------------------------- 

--------- À Associação Etnográfica “Os Serranos”, um subsídio no valor de 

7.830,00€, no âmbito do programa de Apoio às Associações Culturais e 

Recreativas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- PROTOCOLO COM VISTA À REALIZAÇÃO CONJUNTA DA V 

EDIÇÃO DO TORNEIO INTERNACIONAL - VILA DE FERMENTEL OS ---------- 

---------Foi presente e aprovado o Protocolo, destinado a comparticipar a 

realização do Torneio Internacional de Fermentelos – Mini Europeu de Futebol 

de 7 Município de Águeda. ---------------------------------------------------------------------

---------      EDUCAÇÃO -------------------------------------------------------------------------- 

--------- PROGRAMA DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR, NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO - PREVISÃO  DOS 

CUSTOS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009  -------------------------------------- 

--------- De seguida, a Câmara tomou conhecimento da previsão dos custos do 

Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular, no 1º Ciclo do Ensino 

Básico, de Setembro e Outubro, que atingirão os montantes de 88.271,40€, em 

Setembro e de 59.251,95, em Outubro. ----------------------------------------------------- 

--------- BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECT IVO 

2009/2010 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte 

calendarização para a atribuição de Bolsas de Estudo para a Ensino Superior, 

nos termos do Artigo 3º do respectivo Regulamento: ------------------------------------

--------- Período de Candidatura de 26 de Outubro a 9 de Novembro. --------------

--------- Primeira reunião de apreciação das candidaturas a 23 de Novembro. --- 

--------- PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA E A 

"PSIENTIFICA", PARA O DESENVOLVIMENTO DE AULAS DE D ANÇA NO 

FÓRUM MUNICIPAL DA JUVENTUDE -------------------------------------------------- 

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

unanimidade, aprovar o Protocolo que foi presente, e se encontra arquivado na 

aplicação informática, junto à Ordem de Trabalhos desta reunião, e que se 

destina a proporcionar aos utentes do Fórum Municipal da Juventude, 

actividades de carácter lúdico, de forma a promover a ocupação dos seus 



 

tempos livres, com actividades de dança, nomeadamente Ballet, Capoeira, 

Dança do ventre e Hip-Hop. ------------------------------------------------------------------- 

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

--------- TRABALHOS A MAIS E TRABALHOS A MENOS ---------------------------- 

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

unanimidade, aprovar a realização dos seguintes trabalhos a Mais e Trabalhos 

a Menos: ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- ABASTECIMENTO DE ÁGUA A MACIEIRA DE ALCOBA – 3º FASE – 

ADUÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Mais, a preço de Acordo – 58.531,01€. ---------------------------

---------- Trabalhos a Mais, a preço de contrato – 2.879,80 €. -------------------------

----------- Trabalhos a Menos - 39.390,34 € . -----------------------------------------------

----------- LIGAÇÃO DA TRAVESSA DO RIBEIRINHO AO LARGO DO GINÁSIO 

CLUBE DE ÁGUEDA. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Mais – 39.228,49 €. ----------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Menos – 48.389.17€ ---------------------------------------------------

--------- CONCLUSÃO DO ARRANJO URBANÍSTICO DO ESPAÇO EXTERIOR 

AO CEMITÉRIO DA BORRALHA, NA FREGUESIA DA BORRALHA. -------------- 

--------- Trabalhos a Mais – 4.318,58€ . ------------------------------------------------------ 

--------- Trabalhos a menos – 4.137,49€. ---------------------------------------------------- 

--------- REABILITAÇÃO DAS RUAS DE SANTA RITA, ALMINHAS 

(BRUNHIDO) E ROTUNDA DE CARVALHAL DA PORTELA, EM VALONGO 

DO VOUGA -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Mais, a preços de Contrato – 2.839,79 € .------------------------

--------- Trabalhos a Mais, a preços de Acordo – 7.717,78 €. --------------------------

--------- Trabalhos a Menos – 6.820,69 € . --------------------------------------------------

--------- PASSEIOS E LUGARES DE ESTACIONAMENTO NO LARGO DA 

FEIRA DO BECO, EM MACINHATA DO VOUGA. ---------------------------------------

--------- Trabalhos a Mais – 13.658,58 € . ---------------------------------------------------

--------- Trabalhos a Menos – 12. 684,61 €. -------------------------------------------------

--------- BENEFICIAÇÃO DE BETUMINOSA DE TROÇOS DE ARRUAMENTOS 

E DE CURVAS PERIGOSAS EM MACINHATA E VALONGO E 

PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CAMPO DE 

FUTEBOL EM MACINHATA. -------------------------------------------------------------------

-------- Trabalhos a Mais, a preços de contrato – 4.613,62 €. --------------------------



 

-------- Trabalhos a Mais, a preços de acordo – 2.284,00 € .---------------------------

------- Trabalhos a Menos – 3.806,18 € .-----------------------------------------------------  

--------- INFRA-ESTRUTURAS DE SANEAMENTO E ÁGUA NA ZONA DE 

BENEFICIAÇÃO DA E.N. 1--------------------------------------------------------------------- 

--------- Trabalhos a Mais nos valores de 5.383,50 € e 1.147,75 €. ------------------- 

--------- REVISÃO DE PREÇOS ---------------------------------------------------------------

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto 

de Revisão de Preços nº 4, da Empreitada de Abastecimento de Água a 

Macieira de Alcôba – 3ª fase, no valor de –2.908,39€ (menos dois mil 

novecentos e oito euros e trinta e nove cêntimos). --------------------------------------   

--------- PROPOSTA DE SUSPENSÃO DE TRABALHOS ----------------------------- 

--------- Prosseguindo a Ordem de Trabalhos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, depois de analisar as razões invocadas tanto pelo representante 

da firma adjudicatária como pelo representante da Câmara, autorizar a 

suspensão dos trabalhos na Empreitada de Abastecimento de Água a Macieira 

de Alcôba – 3ª fase – Adução, por um período de 50 dias com efeitos desde 08 

de Junho de 2009. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- PRORROGAÇÃO DE PRAZO ------------------------------------------------------- 

--------- Neste ponto da ordem de trabalhos, procedeu-se à análise e aprovação 

de um pedido de prorrogação de prazo, por um período de 60 dias, para a obra 

de Abastecimento de água a Macieira de Alcôba – 3ª Fase – Adução. ------------ 

--------- PROPOSTA DE ABERTURA DE CONCURSO PARA EXECUÇÃO DE 

OBRA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, na sequência do 

deliberado na reunião de 27 de Agosto último, aprovar o Caderno de Encargos 

e o Programa de Concurso da “Prestação de Serviços para o Fornecimento e 

Instalação de Nove Unidades de Microgeração com Recurso à Tecnologia 

Fotovoltaica para Produção de Energia Eléctrica”, com base em recursos 

renováveis (o sol), bem como aprovar a constituição do júri, que a seguir se 

discrimina, delegando no mesmo, todas as competências para gerir o 

procedimento, nos termos do disposto no nº 2 do artigo 69º do Código dos 

Contratos Públicos: -------------------------------------------------------------------------------

--------- Presidente:  Sr.ª Eng.ª Manuela Pato, Directora de Departamento do 

DP-CEGU sendo substituída, nas suas faltas e impedimentos, pela Sr.ª Eng.ª 



 

Dina Batel; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 1º Vogal – Sr.ª Dr.ª Ana Palmira Cruz, Directora de Departamento DP - 

AF; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Suplente  – Sr.ª Dr.ª Ana Cristina Tomás, Chefe da Divisão Jurídica e de 

Fiscalização; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 2º Vogal  – Sr. Dr. Pedro Alexandre Ferreira Alves, Chefe de Divisão da 

DV-EP; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Suplente – Sr. Eng. Flávio José Estanqueiro Lé, Técnico Superior de 1ª 

Classe; -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, PROPRIEDADE DA 

SOCIEDADE “ÂNFORA - OLARIA ARTISTICA DE ÁGUEDA, LDª ” -------------- 

--------- Analisada a proposta apresentada, nomeadamente o relatório da 

avaliação levada a efeito, a Câmara deliberou, por unanimidade, negociar, de 

acordo com a referida avaliação patrimonial, que se junta ao processo, a 

aquisição de um terreno sito em S. Pedro, onde funcionou a fábrica, 

propriedade da “Sociedade Ânfora – Olaria Artística de Águeda, Ldª”, pelo valor 

de 50.000,00 Euros --------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- PROPOSTA DE TOPONÍMIA PARA A FREGUESIA DE MACINHAT A 

DO VOUGA ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A seguir, a Câmara analisou e aprovou a proposta, que foi presente e 

que se encontra arquivada na aplicação informática junto à Ordem de 

Trabalhos referente a esta reunião, de atribuição de nomes a Ruas na 

Freguesia de Macinhata do Vouga. ---------------------------------------------------------- 

---------  ASSUNTOS URGENTES ------------------------------------------------------------

--------- Dada a urgência de que se revestem os mesmos, o Sr. Presidente, 

propôs ao Executivo, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, e na parte final do artigo 19.º do Código do Procedimento 

Administrativo, que se incluam, na Ordem de Trabalhos desta reunião, os 

assuntos que se seguem – tendo todos os Membros do Executivo considerado 

aceite a urgência, pelo que se passou, de imediato, à sua análise: ----------------- 

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

--------- ABERTURA DE CONCURSOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  ---------



 

--------- Analisados o respectivo processo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar os respectivos Caderno de Encargos e Programa de 

Concurso e proceder à abertura de concurso público internacional para a 

OBRA DE BACIAS DE DRENANTES DO INTERSEPTOR DO VOUGA E DA 

ETAR DE AGUADA DE CIMA – 1ª FASE, com publicação internacional, 

previsto na alínea b) do nº 1 do artigo 19º do Código dos Concursos Públicos. – 

--------- Mais foi deliberado proceder à audição pública dos interessados, ao 

abrigo da Lei nº 83/95, de 31 de Agosto e aprovar o Júri que a seguir se 

discrimina, delegar no mesmo todas as competências que legalmente podem 

ser delegadas nos termos previstos no nº 2 do artigo 2 do artigo 69º do referido 

Código, bem como aprovar todas as peças que compõem o processo a levar a 

concurso: --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Presidente  – Eng.ª Manuela Pato, Directora de Departamento do DP – 

PCEGU, sendo substituída, nas suas faltas e impedimentos, pela Eng.ª Dina 

batel, Directora de Departamento DP-MEX; -----------------------------------------------

--------- 1º Vogal  – Arquitecta Marina Alves, Chefe de Divisão da DV-CEX; -------

--------- Suplente  – Engª Maria do Carmo Meneses, Chefe de Divisão da DV-

INF; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 2º Vogal  – Drª Ana Palmira Cruz, Directora de Departamento DP-AF; ---

--------- Suplente  – Drª Ana Cristina Tomás, Chefe de Divisão Jurídica; ----------- 

--------- CENTRO EDUCATIVO DE MACINHATA DO VOUGA . ----------------------

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, depois de 

apreciar o parecer emitido pelos membros do respectivo Júri de Concurso, 

excluir todas as propostas apresentadas a este concurso e não adjudicar a 

obra epigrafada ao abrigo da alínea b) do artigo 79º do Código da Contratação 

Publica, a qual tem como efeito a revogação da decisão de contratar, conforme 

definido no número 1 do artigo 80º do referido Código. ---------------------------------

--------- Analisado o parecer técnico emitido, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, depois de aprovar o respectivo Programa de Concurso e   

Caderno de Encargos, proceder à abertura de um concurso público para a 

execução da obra de construção do Centro Educativo de Macinhata do Vouga, 

nomeando o Júri que se segue, em quem delega todas as competências que 

legalmente podem ser delegadas, nos termos previstos no nº 2 do artigo 69º do 

Código dos Contratos Públicos. ---------------------------------------------------------------

--------- Presidente  – Eng.ª Manuela Pato, Directora de Departamento do DP – 



 

PCEGU, sendo substituída, nas suas faltas e impedimentos pela arquitecta 

Marina Alves, Chefe de Divisão da DV-CEX; ---------------------------------------------- 

--------- 1º Vogal  – Eng.ª Susana Silva; ----------------------------------------------------- 

--------- Suplente  – Eng.º Teixeira Calamote; ---------------------------------------------- 

--------- 2º Vogal  – Dr.ª Ana Palmira Cruz Directora de Departamento DP-AF; --- 

--------- Suplente  – Dr.ª Ana Cristina Tomás, Chefe de Divisão Jurídica; ---------- 

--------- ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO DA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ouvidas as informações prestadas pelo Sr. Vereador Jorge de Almeida, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar um novo Cronograma 

Financeiro para a empreitada de Construção da Biblioteca Municipal, uma vez 

que a obra foi concluída com Trabalhos a Menos, o que alterou o cronograma 

financeiro, aprovado em 4 de Dezembro de 2008. ---------------------------------------

--------- CONTRATOS DE EMPREITADA  ---------------------------------------------------

--------- Seguidamente, a Câmara analisou e deliberou, por unanimidade 

ratificar o despacho do Sr. Presidente que aprovou a Minuta do Contrato da 

Empreitada de Açude no Rio Águeda e aprovar o teor da adenda ao contrato 

em causa, que foi presente e devidamente analisada. ---------------------------------- 

--------- Continuando os trabalhos a Câmara deliberou, também, depois de as 

analisar, aprovar o teor das Adendas a realizar aos contratos da empreitada de 

“Infra - estruturas de saneamento e água na zona de beneficiação da E.N.1” e 

da empreitada de “Construção da Biblioteca Municipal”. -------------------------------

--------- REQUALIFICAÇÃO DA EB 1,2,3 FERNANDO CALDEIRA ----------------

--------- Depois de devidamente analisado todo o processo, nomeadamente a 

informação prestada pelo respectivo Júri do concurso, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a lista dos erros e omissões da empreitada de 

Requalificação da EB 123 Fernando Caldeira, apresentada pelos interessados, 

nos termos do disposto no 6 do artigo 61º do Código dos Contratos Públicos, o 

que origina a alteração do valor base do concurso que passará a ser de 

7.092.803,10 €, ao qual será adicionado o IVA, bem como do prazo de entrega 

das propostas, nos termos do artigo 64º do Código dos Contratos Públicos, que 

será prorrogado por um período de 20 dias, contados da data do envio do 

anúncio para efeitos de publicação internacional; ---------------------------------------- 

 

 



 

 
--------- RATIFICAÇÃO DE DESPACHO  ----------------------------------------------------

--------Por lapso, o despacho do Ex.mo Sr. Presidente, datado de 20.02.2009, 

que autorizou a abertura do concurso, aposto na informação técnica nº PC005-

2009, de 20-02-2009, da Divisão de Concepção e Execução, pelo preço 

indicado nesta; aprovou as peças concursais e ordenou o envio do referido 

despacho para reunião da Câmara, para ratificação, e bem assim o despacho 

do Ex.mo Sr. Presidente, datado de 06.07.09, de aprovação da Minuta do 

Contrato Administrativo de Obra Pública para a Pavimentação e 

Repavimentação de Vias do Concelho de Águeda não foram enviados, até à 

presente data. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- EDUCAÇÃO  ------------------------------------------------------------------------------

--------- VERBAS PARA PAGAMENTO A PESSOAL/OUTROS – ESCOLAS 

DO 1º CICLO ---------------------------------------------------------------------------------------

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

aprovar a Adenda à informação que foi presente acerca do assunto, que 

acrescenta ao valor já deliberado a quantia de 664,48 €. ------------------------------

--------- ACÇÃO SOCIAL  ------------------------------------------------------------------------

---------Depois de ouvidas as explicações proferidas pelo Sr. Presidente, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento do Programa 

Águeda Solidária. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ----------------------------------------------

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

delegar na freguesia do Préstimo, competência para a execução da empreitada 

de Rectificação do perfil da Rua junto à Capela da Sernada, no Préstimo, nos 

termos do Protocolo que foi presente e aprovado. --------------------------------------- 

--------- EDUCAÇÃO  ------------------------------------------------------------------------------

--------- ESTÁGIO PRÉ-PROFISSIONAL ---------------------------------------------------

--------- Prosseguindo a reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade aprovar 

o protocolo de colaboração, cujo teor foi analisado e aprovado, a celebrar entre 

o Instituto Duarte de Lemos e o Município, com vista à frequência de um 

estágio pré-profissional pela aluna daquele estabelecimento de ensino, Corina 

Adriana Silva Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------- 



 

--------- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES 

OCASIONAIS --------------------------------------------------------------------------------------

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

impossibilidade legal face à entrada em vigor do Novo Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto – Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, não 

renovar, com a Rodoviária da Beira Litoral, o contrato de prestação de serviços 

ocasionais oportunamente celebrado. ------------------------------------------------------- 

--------- CRIAÇÃO DE PLATAFORMA DE INCUBAÇÃO – INCUBADORA EM 

REDE -------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade ratificar os 

seguintes Documentos, ontem assinados pelo Sr. Presidente: -----------------------

--------- Contrato de Comodato , celebrado entre a Câmara Municipal e a 

Universidade de Aveiro, que se refere à cedência, ao Município, a título 

gratuito, da utilização de parte das instalação sitas na Rua do Portinho nº 1431, 

em Águeda, onde funcionou a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, para aí 

a Câmara instalar uma incubadora de empresas -----------------------------------------

--------- Protocolo de Colaboração , celebrado entre o Município de Águeda, a 

Universidade de Aveiro, o GrupUNAVE – Inovação e Serviços, Ldª, a AEA – 

Associação Empresarial de Águeda, o LIQ – Laboratório Industrial da 

Qualidade e a ABIMOTA – Associação Nacional das Industrias de Duas Rodas, 

Ferragens, Mobiliário e Afins, com vista a estabelecer um compromisso entre 

as partes na constituição de uma Plataforma de Incubação, com o objectivo de 

promover o empreendedorismo e a inovação no concelho de Águeda.-------------

--------Protocolo para a criação de Plataforma de  Incubação , celebrado entre 

a GrupUNAVE – Inovação e Serviços, Ldª e o Município de Águeda, através do 

qual ambas as entidades acordam no desenvolvimento de uma parceria 

dirigida à criação de uma plataforma de serviços de incubação baseada no 

know-how e nas competências detidas pela GrupUNAVE, para que a instalação 

destes serviços no Concelho de Águeda contribua para a alavancagem e 

consolidação da actividade empresarial e para a inovação do tecido 

empresarial local. ------------------------------------------------------------------------------ 

--------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO  ------------------------------------------------------

--------- Neste ponto da reunião, estiveram presentes o Sr. Amílcar Marques e 

outros moradores na Alagoa, que vieram pedir informações acerca da 

possibilidade de se vir a encerrar a passagem de nível com guarda ali 



 

existente, que na sua opinião é muito útil, embora automatizada ou outra 

solução, e entregaram um abaixo-assinado, que já remeteram à REFER, a 

solicitar a sua não supressão. -----------------------------------------------------------------

--------- Tanto o Sr. Presidente como o Sr. Vereador Jorge Almeida prestaram 

esclarecimentos quanto às dúvidas suscitados e informaram das diligências 

que têm sido desenvolvidas com vista à pretensão comunicada pelos 

munícipes presentes. ----------------------------------------------------------------------------- 

--------- Eram vinte horas quando o Sr. Presidente declarou encerrada a 

reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que mereceu a 

aprovação unânime do Executivo e que eu, Ana Palmira Gaspar Albino de 

Campos Cruz, redigi, subscrevo e assino com o Sr. Presidente. --------------------- 
 


