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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 11/13 DO EXECUTIVO, 

REALIZADA NO DIA 6 DE JUNHO DE 2013 

 

--------- Aos seis dias do mês de junho de dois mil e treze, na sala de reuniões dos 

Paços do Concelho, realizou-se uma reunião da Câmara Municipal, sob a presidência 

do Sr. GIL NADAIS RESENDE DA FONSECA, e com a presença dos Srs. Vereadores, 

JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, ELSA MARGARIDA DE MELO 

CORGA, MANUEL CORREIA MARQUES, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE, 

CARLA JACINTA GARRUÇO DE ALMEIDA e BRITO ANTÓNIO RODRIGUES 

SALVADOR. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Esteve presente para a secretariar, ROSA SILVANA SÁ MARINHEIRO. --------- 

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

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

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

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

VEREADORES ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Principiando este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente deu 

conhecimento de que há já alguns anos decorrem negociações entre a Câmara 

Municipal de Águeda e a EP - Estradas de Portugal, S.A., relativas à passagem para o 

domínio do município do troço da Estrada Nacional nº 1 que atravessa o concelho, e 

que se desenvolve entre o Km 226,3, em Aguada de Baixo e o Km 236,7 na Mourisca 

do Vouga, que não têm produzido efeitos, face às exigências que esta entidade nos 

está constantemente a solicitar, sendo que uma tal situação, interfere com as obras 

relativas ao desenvolvimento do canal secundário ao Rio Águeda (By- Pass ao Rio 

Águeda) e, simultaneamente, com o alargamento da secção de vazão da Ponte do 

Campo, projeto este que visa ampliar a ponte existente. ----------------------------------------. 

-------- O Sr. Presidente, informou ainda os restantes membros do Executivo, que 

foram enviados no dia 29 de maio, ofícios dirigidos, respetivamente, ao Senhor 

Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Dr. 

José Abrantes Afonso, ao Senhor Presidente do Conselho Diretivo da ARSC, 

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., Dr. José Manuel Azenha Tereso, e 

ao Senhor Ministro da Saúde, Dr. Paulo Macedo, solicitando o “Plano de ajustamento” 

elaborado pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, que 

inclui o “desenho de novas medidas de ajustamento estrutural com impacto 

significativo”, tendo este último informado que foi o presente assunto remetido à 

Administração Regional de Saúde do Centro, IP. -------------------------------------------------- 

11/13,1 2013-06-21



 2 

--------- De seguida, usou da palavra o Sr. Vereador Manuel Marques para perguntar 

qual será o acesso ao Parque Empresarial do Casarão, tendo o Sr. Vereador Jorge 

Almeida informado que, de momento se está a privilegiar o acesso pela estrada do 

Casarão mas que, futuramente, será de ponderar a execução da Via de Cintura 

Externa, para acesso ao Parque, até porque o corredor oportunamente reservado para 

a sua construção ainda se encontra livre. ------------------------------------------------------------

--------- Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador Manuel Marques quis saber para 

quando se prevê o início das obras do LIDL no Parque Empresarial do Casarão, tendo 

o Sr. Vereador Jorge Almeida informado que o processo de licenciamento de obras 

está em curso e que se prevê iniciar as obras no 2.º semestre do corrente ano. ---------- 

--------- A Sr.ª Vereadora Carla Jacinta, que interveio a seguir, alertou para situação 

que presenciou por ocasião da procissão da Comunhão Solene em Aguada de Cima - 

dificuldade em passar com os andores por causa de duas árvores que lá estão 

implantadas -, e solicitou que lhe fosse facultado o projeto da requalificação do espaço 

frontal à Igreja, para conhecimento e, eventualmente, vir a propor alguma alteração. --- 

--------- Seguidamente, a mesma Sr.ª Vereadora perguntou quais das novas escolas 

estarão em funcionamento no próximo ano letivo e questionou acerca de uma notícia 

que leu no “Jornal Expresso”, acerca da existência de “bullying” no concelho de 

Águeda, tendo a Sr.ª Vereadora Elsa Corga informado que, no próximo ano letivo, a 

nova escola de Barrô e todas as escolas de Ensino Básico 2, 3 recentemente 

construídas, já vão estar em funcionamento. Quanto à notícia da existência de 

“bullying” no concelho, a Sr.ª Vereadora Elsa Corga esclareceu que, comparado com 

os números nacionais, não é nada preocupante, e que este assunto foi apenas notícia 

porque a Câmara Municipal, através do seu Gabinete de Psicologia, elaborou um 

estudo sobre o assunto e tem vindo a fazer ações de prevenção e fiscalização de 

casos de violência nas escolas do concelho. --------------------------------------------------------  

--------- Continuando este ponto da Ordem de Trabalhos, o Executivo Municipal tomou 

conhecimento de que a Câmara decidiu prosseguir com as ações de beneficiação dos 

acessos às explorações agrícola fazendo intervenções -  limpeza e arranjo - nos 

seguintes  caminhos, prevendo gastar o montante de 7665,00€: ------------------------------

--------- Sernada – Lameiro; Lameiro – Vila Verde;--------------------------------------------------

--------- Lamas do Vouga – Pedaçães – Poço Fidalgo; --------------------------------------------

--------- Covelas – Fontinha – Senhora da Lurdes e Cheira; Ponte do Marnel – Passal; -

--------- Carvalhal da Portela – Vacaria; ---------------------------------------------------------------

--------- Caminho do Freixedo e Caminho de Labueira – Macieira de Alcôba. --------------

--------- A terminar este ponto da Ordem de Trabalhos interveio a Técnica Municipal 

Célia Laranjeira que expôs ao Executivo a forma como vai ser assinalada a Semana 
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do Ambiente e Sustentabilidade 2013, nomeadamente com mais uma iniciativa com 

vista ao cumprimento do 10.º objetivo de sustentabilidade e correspondentes linhas de 

ação com o intuito de reduzir a produção de resíduos, reutilizar e reciclar em que todos 

os Cidadãos, com a subscrição da Carta de Compromisso com a Sustentabilidade de 

Águeda, poderão obter gratuitamente o seu Kit de Reciclagem (ecoponto doméstico), 

bem como demais material de promoção e divulgação, designadamente o desdobrável 

e guia para a Compostagem doméstica, procurando-se, desta forma, incentivar a 

aumento da taxa de reciclagem e valorização de resíduos no Município de Águeda, 

com vista à melhoria da qualidade ambiental e de vida de todos os Aguedenses. -------- 

--------- Por último o Executivo tomou conhecimento de que o Sr. Presidente, delegou 

no Sr. Vereador João Clemente as competências que lhe foram atribuídas nos termos 

do Decreto-Lei nº 48/2011, de 01 de abril, com as alterações introduzidas pelo Decreto 

– Lei nº 141/2012, de 11 de julho, com vista a simplificar o regime de exercício de 

diversas atividades económicas no âmbito da iniciativa “licenciamento zero” -------------- 

--------- PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PUBLICO --------------------------------------------

--------- No período de intervenção do público, usou da palavra o Sr. José Bernardino 

Simões Santos que, depois de expor a sua situação na qualidade de proprietário de 

uma pocilga, que foi obrigado a desativar uma vez que, devido a queixas de vizinhos 

que, entretanto, lá construíram habitação, lhe foi indeferida a emissão do Alvará 

Sanitário, solicita que a Câmara intervenha, por forma a que aquele prédio seja 

considerado rústico não obstante lá existir a antiga pocilga, permitindo-lhe, assim 

pagar menos de IMI. ---------------------------------------------------------------------------------------  

---------O Sr. Vereador Jorge Almeida comunicou ao munícipe que a Câmara, em todo 

o processo relacionando com o IMI, apenas se limita a fixar a taxa anual a aplicar 

sobre os prédios, não tendo qualquer interferência no resto do processo, mas que 

serão tomadas as diligências necessárias, com vista a encontrar uma solução para o 

caso exposto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------   ATA DA REUNIÃO ANTERIOR -------------------------------------------------------------

--------- Na continuação dos trabalhos, foi aprovada a Ata da última reunião do 

executivo, por maioria, com a abstenção do Sr.ª Vereadora Carla Jacinta, uma vez que 

não esteve presente na mesma, tendo-se dispensado a sua leitura, uma vez que foi 

disponibilizada aos Srs. Membros do Executivo, juntamente com a documentação 

referente a esta reunião. ----------------------------------------------------------------------------------  

--------- De seguida, passou-se à análise e apreciação dos demais assuntos da Ordem 

do Dia, encontrando-se todos os documentos de suporte infra referidos, arquivados na 

Aplicação Informática, junto à Agenda da presente reunião. ------------------------------------ 
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--------- OBRAS MUNICIPAIS ---------------------------------------------------------------------------- 

--------- REVISÕES DE PREÇOS ----------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os Autos de 

revisão de preços que se discriminam, referentes às obras mencionadas: -----------------

--------- Definitivo da obra de “Remodelação e Ampliação do Centro Educativo da 

Borralha – Remodelação e Adaptação das Infra-Estruturas Eléctricas, 

Telecomunicações, Incêndios e Intrusão do Edifício Existente ao Novo Edifício 

Escolar, no valor de 172,86€, ao qual será adicionado o IVA (proposta 245/13). --------- 

--------- Provisório n.º 1, da obra de “Requalificação da E.B. 2,3 de Aguada de Cima”, 

no valor de 6.082,66€ ao qual será adicionado o IVA, adjudicada à empresa CIP – 

Construção, S.A.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Provisório n.º 7, da obra de “Requalificação da E.B. 2,3 de Valongo do Vouga, 

no valor de 640,39€, ao qual será adicionado o IVA, adjudicada à empresa CIP – 

Construção, S.A. (proposta 247/13). ------------------------------------------------------------------- 

--------- Provisório n.º 8 da obra de “Requalificação da E.B. 2,3 de Valongo do Vouga”, 

no valor de 995,25€ ao qual será adicionado o IVA, adjudicada à empresa CIP – 

Construção, S.A. (proposta 249/13). -------------------------------------------------------------------   

--------- Provisório n.º 16 da obra de “Construção do Centro Escolar de Barrô” no valor 

de 2.267,23€ ao qual será adicionado o IVA, adjudicada à empresa Joaquim 

Fernandes Marques & Filho, S.A. (proposta 250/13). --------------------------------------------- 

--------- RECEÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS -------------------------------------------------------- 

--------- Tendo sido vistoriada a totalidade da obra e verificando-se que a mesma se 

encontra concluída e na devida ordem, nenhuma observação havendo a fazer, não 

apresentado deficiências, indícios de ruína ou de falta de solidez pelas quais se deva 

responsabilizar a firma adjudicatária, a Câmara deliberou, por unanimidade, receber, 

definitivamente, a obra de “Saneamento da Zona Litoral do Concelho – Sistema de 

Cabanões – PE V3 (1ª Fase)” – freguesia de Travassô, adjudicada à empresa Silva 

Brandão & Filhos, Lda., e proceder à restituição de todos os depósitos de garantia, 

garantias bancárias ou quantias retidas como caução e diligenciar a extinção de outras 

cauções eventualmente existentes (proposta 251/13). ------------------------------------------- 

--------- ACEITAÇÃO DA LISTA DE ERROS E OMISSÕES, PUBLICAÇÃO DE NOVO 

TEMPLATE, ALTERAÇÃO DE PREÇO BASE ----------------------------------------------------- 

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

seguintes despachos: --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Do Sr. Presidente, datado de 15/05/2013, que aprovou os erros e omissões 

aceites, a publicação de novo template, das peças desenhadas corrigidas, do ficheiro 
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de resposta aos erros e omissões, a alteração do preço base, bem como o novo prazo 

de entrega das propostas da obra de Repavimentação das Ruas do Vale da Erva, das 

Lapas, da Gandarinha e da Bela Vista (proposta 263/13). --------------------------------------- 

--------- Do Sr. Presidente, datado de 18/04/2013, que aceitou a lista de erros e 

omissões, aprovou a resposta ao pedido de esclarecimento, bem como a publicação 

de nova versão do template, do ficheiro de resposta aos erros e omissões, a alteração 

do preço base e o novo prazo de entrega das propostas, referente à obra de 

Pavimentação da Travessa da Casticeira – Freguesia da Borralha e Reforço 

Betuminoso dos Acessos a Agadão - Felgueira e ao Salgueiro – Freguesia do 

Préstimo (proposta 264/13). -----------------------------------------------------------------------------  

--------- Do Sr. Vice-Presidente, datado de 24/05/2013, que aceitou a lista de erros e 

omissões apresentados, aprovou a publicação de nova versão do template, do ficheiro 

de resposta aos erros e omissões, a alteração do preço base e o novo prazo de 

entrega das propostas da obra de Requalificação de Vias de Comunicação em Casal 

de Álvaro, Fermentelos, Castanheira do Vouga e Valongo do Vouga (proposta 266/13).  

--------- Do Sr. Vice - Presidente, datado de 30/05/2013, que aceitou a resposta ao 

pedido de esclarecimentos após a aceitação dos erros e omissões, e aprovou a 

publicação de novo template, de peças escritas e desenhadas corrigidas, referente ao 

Centro Educativo de Trofa (proposta 267/13). ------------------------------------------------------ 

--------- Do Sr. Vice- Presidente, datado de 30/05/2013, que aceitou a resposta ao 

pedido de esclarecimentos após a aceitação dos erros e omissões, e aprovou a 

publicação de novo template, de peças escritas e desenhadas corrigidas, referente ao 

Centro Educativo de Aguada de Cima (proposta 269/13). --------------------------------------- 

--------- ABERTURA DE CONCURSO ----------------------------------------------------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Sr. Vice - Presidente, datado de 23/05/2013, que aprovou a abertura de concurso por 

ajuste direto para a Construção de Parque Radical no Largo 1.º de Maio, Parque 

Infantil na Praça do Município, ambos em Águeda e um Parque Infantil em Mourisca 

do Vouga, nos termos mencionados na proposta de abertura de procedimento que foi 

presente e se encontra arquivado na Aplicação Informática, junto à Agenda desta 

reunião, o projeto de execução, o convite e o caderno de encargos, bem como a 

delegação de competências no técnico proponente para a gestão do procedimento 

(proposta 270/13). ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

despacho do Sr. Vice - Presidente, datado de 31/05/2013, que aprovou a abertura de 

concurso público sem publicidade internacional, designado por “Pavimentação de 
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Vários Arruamentos nas Freguesias de Aguada de Cima e Barrô”, nos termos da 

proposta de abertura de procedimento que foi presente e se encontra arquivada na 

Aplicação Informática junto á Agenda desta reunião, o projeto de execução, o 

programa de concurso e o caderno de encargos, bem como a constituição do Júri, 

delegando no mesmo todas as competências para a gestão do procedimento, nos 

termos do n.º 2 do artigo 69.º do CCP (proposta 294/13). --------------------------------------- 

--------- ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO ------------------------------------- 

--------- ALARGAMENTO DE HORÁRIO -------------------------------------------------------------- 

--------- Presente, a seguir, um requerimento através do qual João Nuno Moreira 

Campos Henriques, solicita a esta Câmara Municipal o alargamento de Horário de 

Funcionamento, para o seu estabelecimento denominado “Johnny 101”, sito na Rua 

Eng.º Júlio Portela, em Águeda, para encerrar às 04:00 Horas, nos fins de semana e 

nas vésperas de feriados. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido 

(proposta 252/13). ------------------------------------------------------------------------------------------   

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

Lucília Palmira Rodrigues Loureiro, autorizar o alargamento de horário de 

funcionamento do estabelecimento denominado “Night Drink”, sito na Rua do Biscato, 

na Freguesia de Barrô, para encerrar às 04:00 Horas, nos fins de semana e nas 

vésperas de feriados (proposta 253/13). ------------------------------------------------------------- 

--------- ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES DIVERSAS ------------------------------------------ 

--------- ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS -------------------------------------------------- 

--------- Na continuação dos trabalhos a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar 

os despachos exarados pelo Sr. Vereador João Clemente, nas datas que se referem, 

que autorizaram as seguintes isenções de pagamento de taxas: ------------------------------

--------- Datado do dia 16 de maio último, que isentou a Associação Fermentelense de 

Assistência a Crianças e Pessoas da 3ª Idade, do pagamento de taxas referentes à 

licença especial de ruído referente aos eventos culturais, a levar a efeito nos dias 31 

de maio, 1 e 2 de junho, em Fermentelos (proposta 254/13). ----------------------------------- 

--------- Durante a análise deste assunto, o Sr. Vereador Brito Salvador ausentou-se da 

reunião por se encontrar impedido de votar, nos termos da Lei, uma vez que faz parte 

dos Órgãos Diretivos da Associação. --------------------------------------------------------- 

--------- Datado de 17 de maio findo, que isentou a Barc – Associação Recreativa e 

Cultural da Borralha, do pagamento de taxas da licença especial de ruído, relativas às 

festas levadas a efeito nos dias 17, 18 e 19 de maio último, no parque do Souto do 

Rio, (proposta 255/13) ------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- Datado do dia 16 de maio último, que isentou o Núcleo Associativo de 

Estudantes da ESTGA, do pagamento de taxas da licença especial de ruído, referente 

às festas de convívio do Festunag, realizadas nos dias 16, 17, e 18 de maio corrente 

(proposta 256/13).  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Datado de 27 de maio último, que isentou a Associação Atlética Macinhatense 

do pagamento de taxas da licença especial de ruído para o evento, no âmbito da 

semana cultural, a decorrer desde o passado dia 31 de maio até o próximo dia 10 de 

junho, no campo de futebol, freguesia de Macinhata do Vouga (proposta 258/13). ------- 

--------- Datado de 24 de maio último que isentou a Arca do Botaréu – Associação 

Recreativa e Cultural de Águeda, do pagamento de taxas das licenças para o evento e 

especial de ruído, no âmbito da festa de final de ano letivo, a levar a efeito no dia 1 de 

junho, no largo da antiga junta dos vinhos, nesta cidade (proposta 259/13).-------------- 

--------- APOIOS FINANCEIROS ------------------------------------------------------------------------   

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

organizações de solidariedade social do concelho de Águeda, indicados na proposta 

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

desta reunião, que serão pagos nos termos dos protocolos que foram presentes e 

aprovados e mediante entrega dos respetivos comprovativos de despesa, em 

conformidade com o plano de pagamento anexo aos protocolos, dependendo da 

disponibilidade de tesouraria e do cumprimento das regras aplicáveis à assunção de 

compromissos decorrentes da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (proposta 293/13).---- 

--------- Prosseguindo, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à ABIMOTA - 

Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins, um 

subsídio no valor de 1.500,00€, destinado a comparticipar a organização da 1ª Edição 

do Desafio ABIMOTA Ciclista Completo - XCE Urbano Noturno, que se vai  realizar no 

próximo dia 6 de julho, no âmbito do AgitÁgueda 2013 (proposta 261/13). ----------------- 

--------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir, à Sociedade 

Columbófila Fermentelense e Pateira, um apoio no valor de 9.853,70€ destinado a 

comparticipar a realização de obras de beneficiação das suas instalações (proposta 

279/13). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO -------------------------------------------------------- 

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

Protocolo a celebrar com a UNAVE, Associação para a Formação Profissional e 

Investigação da Universidade de Aveiro, com vista ao desenvolvimento de laços de 

cooperação que permitam realizar futuras iniciativas, no âmbito da formação 

profissional contínua, aproveitando sinergias recíprocas, de forma a criar uma mais 
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valia na prossecução dos objectivos das entidades envolvidas (proposta 281/13). ------- 

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

Cooperação a celebrar entre o Município de Águeda e o Ginásio Clube de Águeda 

com vista ao desenvolvimento de iniciativas na área da Educação e Tecnologias de 

Informação, bem como à criação de condições que permitam a sua concretização 

(proposta 282/13). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- No prosseguimento da reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar 

o Protocolo que foi presente, de cooperação entre o Município de Águeda e o 

Agrupamento de Escolas Águeda Sul com vista à definição dos termos de cooperação 

entre os dois outorgantes, no que diz respeito à divulgação de conteúdos na área da 

Educação e Tecnologias de Informação, bem como à criação de condições que 

permitam o desenvolvimento dos mesmos (proposta 283/13). --------------------------------- 

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

--------- ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS -------------------------------------------------- 

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

Junta de Freguesia de Recardães do pagamento das taxas referentes à licença 

especial de ruído, no âmbito de diversas atividades inseridas na quinzena cultural da 

freguesia, a levar a efeito nos dias 14, 15, 16, 21, 22 e 23 de junho corrente, em 

Recardães (proposta 257/13). --------------------------------------------------------------------------- 

--------- APOIOS FINANCEIROS ------------------------------------------------------------------------ 

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

celebrar com a Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, com vista ao 

acompanhamento psicológico das crianças do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico 

da freguesia de Valongo do Vouga, em complemento do serviço de psicologia prestado 

pela Câmara Municipal às crianças do Concelho (proposta 260/13). ------------------------- 

--------- Continuando a Ordem de Trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

depois de apreciar a proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação 

Informática, junto à Agenda desta reunião, atribuir à Junta de Freguesia de Águeda, 

um subsídio no valor de 5.934,75€ destinado a comparticipar a reparação de um 

cilindro Lebrero VTA80, propriedade daquela autarquia, que se encontra avariado 

(proposta 262/13). ------------------------------------------------------------------------------------------    

11/13,1 2013-06-21



 9 

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

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com a 

proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à 

Agenda desta reunião, revogar a deliberação tomada em reunião realizada em 

07.02.2013, que delegava, na Junta de Freguesia da Castanheira do Vouga, a 

competência para a realização da obra de Beneficiação da zona envolvente ao 

Cemitério, e atribuir à referida Junta de Freguesia, nos termos da alínea b) do n.º 6 do 

artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 169/99 de 18 de setembro com a redação da Lei n.º 5-A 

2002, de 11 de janeiro, um apoio de igual montante ao protocolado -20.000€ (vinte mil 

euros) - para Obras de Beneficiação na Sede da Junta de Freguesia (proposta 

296/13).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- ADJUDICAÇÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO E APROVAÇÃO DE 

MINUTA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

do Sr. Vereador Manuel Marques, ratificar o despacho do Sr. Vice - Presidente da 

Câmara, datado de 15 de maio do presente ano, através do qual procedeu à 

adjudicação do “Concurso público para atribuição do direito de exploração do edifício 

que integra o Espaço Cidade, na Freguesia e Concelho de Águeda”, ao Sr. Pedro 

Miguel da Costa Francisco, bem como, à aprovação da minuta do respetivo contrato 

de exploração (proposta 265/13). ----------------------------------------------------------------------- 

--------- ABERTURA DE CONCURSO PARA ADJUDICAÇÃO DE QUIOSQUE ------------ 

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

contra do Sr. Vereador Manuel Marques, autorizar o início de procedimento de 

concurso público, nos termos do artigo 130.º e seguintes do Código dos Contratos 

Públicos, para a “Atribuição do direito de Exploração do Edifício que integra o Espaço 

Cidade”, na Freguesia e Concelho de Águeda, aprovar as respetivas Peças 

Concursais, nos termos dos artigos 40.º e 42.º do referido Código, e nomear o Júri 

para gestão do procedimento e respetivas delegações de competências, tudo de 

acordo com a proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião (proposta 278/13). ---------------------------------- 

--------- CEDÊNCIA DE PARCELAS DE TERRENO PARA INTEGRAÇÃO NO 

DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL, NA FREGUESIA DE TROFA ------------------------------ 
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--------- Tendo em vista as parcelas de terreno cedidas por Maria do Carmo Pereira, 

António Tomás e Maria Vera de Jesus Tavares, sitas em Mourisca do Vouga, na 

freguesia da Trofa, para integração na via pública, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, de acordo com a alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 

aceitar a cedência das parcelas de terreno, assinaladas na planta e proposta que 

foram presentes e se encontram arquivadas na Aplicação Informática junto à Agenda 

desta reunião, na condição das áreas agora cedidas serem contabilizadas para efeitos 

de cedência de terreno para o domínio público, no caso de futuros licenciamentos que 

incidam sobre os prédios que agora foram objeto de cedência (proposta 292/13). -------  

--------- EXPOSIÇÃO SOBRE VENDA DE TERRENO NO SARDÃO ------------------------- 

--------- Presente, a seguir, uma exposição através da qual, o Sr. José Manuel 

Rodrigues de Almeida, que vendeu ao Municipio, em 05 de agosto de 2011, um 

terreno rústico sito Além da Ponte, em Águeda, destinado à implementação do Parque 

Urbano da Cidade, vem agora solicitar a alteração do critério de cálculo do preço do 

terreno, alegando que, em outros casos, o critério foi diferente. ------------------------------- 

--------- Analisado o assunto, a Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir o 

requerido uma vez que, todos os terrenos adquiridos na zona foram avaliados da 

mesma forma e, na altura, o vendedor comunicou à Câmara, conforme documento que 

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

reunião, a sua concordância com o critério utilizado e com o preço do terreno, que 

incluía, além do valor do prédio, a indemnização por si solicitada para ressarcimento 

de prejuízos eventualmente existentes pela ocupação do terreno em causa (proposta 

295/13). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- PROTECÇÃO CIVIL ----------------------------------------------------------------------------- 

--------- APOIOS FINANCEIROS ----------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio 

financeiro, no montante de 5.000,00€ (cinco mil euros) para cada uma das entidades 

com serviços de combate a incêndios - Associação Humanitária Castanheirense, 

Associação de Proteção Civil de Belazaima do Chão e Junta de Freguesia de Valongo 

do Vouga - para despesas de manutenção e aquisição de equipamentos (proposta 

268/13); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- EDUCAÇÃO - ESCOLAS ---------------------------------------------------------------------- 

--------- PRÉMIOS ESCOLARES CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA ---------------------- 
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--------- De acordo com a proposta que foi presente e se encontra arquivada na 

Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião e nos termos do Artigo 5.º/G2, 

ponto 3, do Código Regulamentar, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir a 

Ana Margarida Coutinho, melhor aluna do ensino básico (3.º ciclo) do Agrupamento de 

Escolas de Valongo do Vouga, o prémio escolar “Câmara Municipal de Águeda”, no 

valor de 250,00€ (proposta 271/13). ------------------------------------------------------------------ 

--------- BOLSA DE MANUAIS ESCOLARES “EMPRESTAR TAMBEM É APRENDER” 

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

apoiar alunos residentes no concelho de Águeda, criar a Bolsa de Manuais Escolares 

“Emprestar também é aprender” para o ensino básico e secundário do Concelho, 

contando, para isso, com a colaboração dos agrupamentos de escolas do concelho e 

da Escola Secundária Adolfo Portela, aprovando, também, as respetivas normas de 

funcionamento (proposta 280/13). ---------------------------------------------------------------------- 

--------- PAGAMENTO A FUNCIONÁRIAS DA COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA -  

--------- Tendo em vista a proposta que foi presente e se encontra arquivada na 

Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, proceder à transferência das verbas de 2.648,19€ para a Junta de 

Freguesia de Castanheira do Vouga e de 3.257,27€ para a Associação “Os Pioneiros”, 

destinadas a pagar ao pessoal que atualmente se encontra ao serviço da Componente 

de Apoio à Família nos Jardins de Infância das freguesias de Castanheira do Vouga e 

da Trofa, nos meses de maio, junho e julho (proposta 287/13). -------------------------------- 

--------- ESTACIONAMENTO NA VIA PUBLICA ---------------------------------------------------- 

--------- Presente a seguir, uma exposição através da qual o Sr. Amílcar Morais, 

alegando a sua atividade profissional e o facto de se encontrar coletado nas Finanças 

e inscrito na Sociedade Portuguesa de Autores, exercendo uma atividade liberal na 

área da composição musical, com um gabinete na sua própria habitação, solicita a 

atribuição de um dístico de estacionamento autorizado, para estacionar sem pagar, na 

Avenida Dr. Eugénio Ribeiro, onde reside e não tem garagem. --------------------------------

--------- Atendendo a que se trata de uma situação excecional, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, de acordo com a alínea u) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação conferida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de janeiro e no número 7 do artigo 7.º/C1 do Código Regulamentar do Município de 

Águeda, publicado em Diário da República a 29 de maio de 2013, atribuir um Dístico 

de Estacionamento Autorizado ao Sr. Amílcar Morais, por um período de 1 ano, dada a 

atividade profissional que desenvolve e o interesse municipal da mesma (proposta 

272/13). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------- AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ------------------------------------------------------- 

--------- PARECER PRÉVIO VINCULATIVO --------------------------------------------------------- 

--------- Na continuação dos trabalhos, a Câmara deliberou por unanimidade, nos 

termos das propostas que foram presentes e se encontram arquivadas na Aplicação 

Informática, junto à Agenda desta reunião, aprovar as propostas que se transcrevem: -- 

--------- SERVIÇOS DE TRANSPORTE --------------------------------------------------------------- 

--------- “Conforme o previsto no artigo 75.º da Lei 66-B/2012, de 31 de dezembro, que 

estabelece o Orçamento de Estado para 2013, do artigo 69-º do Decreto-Lei n.º 29-

A/2011, de 1 de março, e uma vez que por lapso não foi pedido atempadamente, 

propõe-se ao Executivo Municipal que confira parecer prévio favorável e autorize, com 

efeitos retroativos ao mês de janeiro de 2013, a contratação da prestação de serviços 

mediante procedimento por Ajuste Direto Simplificado previsto no artigo 128.º do 

Código dos Contratos Públicos, efetuado à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Águeda, pelo valor de €874,00 (isento de IVA), em conformidade com o 

previsto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, e para os efeitos 

previstos no artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos” (proposta 273/13). ----------- 

--------- ADITAMENTO AO CIRCUITO N.º 33 DOS TRANSPORTES ESCOLARES ----- 

--------- “Conforme o previsto no artigo 75. º da Lei 66-B/2012, de 31 de dezembro, que 

estabelece o Orçamento de Estado para 2013, do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 29-

A/2011, de 1 de março, e uma vez que por lapso não foi pedido atempadamente, 

propõe-se ao Executivo Municipal que confira parecer prévio favorável e autorize, com 

efeitos retroativos ao mês de janeiro de 2013, a contratação da prestação de serviços 

mediante procedimento por Ajuste Direto Simplificado previsto no artigo 128.º do 

Código dos Contratos Públicos, efetuado à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Águeda, pelo valor de €123,00 (isento de IVA), em conformidade com o 

previsto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, e para os efeitos 

previstos no artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos” (proposta 275/13). ------------ 

--------- CONCEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE IMAGEM ------------------------------------ 

--------- “Conforme o previsto no artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, 

que estabelece o Orçamento de Estado para 2013, do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 29 

- A/2011, de 1 de março, propõe-se ao Executivo Municipal que confira parecer prévio 

favorável e autorize, em conformidade com o previsto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 

197/99 de 8 de junho, e para os efeitos previstos no artigo 38.º do Código dos 

Contratos Públicos, a contratação da prestação de serviços, mediante aplicação de 

procedimento por Ajuste Direto Simplificado previsto no artigo 128.º do Código dos 

Contratos Públicos, efetuado ao designer João Miguel Costa Alçada Pinto Ribeiro, 
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pelo o valor de €3000,00 + IVA” (proposta 285/13) ------------------------------------------------ 

--------- GESTÃO DA REDE DE PERCURSOS PEDESTRES DE ÁGUEDA --------------- 

--------- “Conforme o previsto no artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, 

que estabelece o Orçamento de Estado para 2013, do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 

29-A/2011, de 1 de março, propõe-se ao Executivo Municipal que confira parecer 

prévio favorável e autorize, em conformidade com o previsto no artigo 18.º do Decreto-

Lei n.º 197/99 de 8 de junho, e para os efeitos previstos no artigo 38.º do Código dos 

Contratos Públicos, a contratação da prestação de serviços, nos termos e condições 

da presente Proposta e Caderno de Encargos, em anexo, designada por Aquisição de 

serviços para a Gestão da Rede de Percursos Pedestres de Águeda, mediante 

aplicação de um procedimento por Concurso Público sem Publicidade Internacional, 

de acordo com o previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos 

Públicos” (proposta 291/13). ----------------------------------------------------------------------------- 

--------- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA A REALIZAR 

NO ÂMBITO DO EVENTO ANUAL "AGITÁGUEDA" – 2013 ------------------------------------ 

--------- “Conforme o previsto no artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, 

que estabelece o Orçamento de Estado para 2013, do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 

29-A/2011, de 1 de março, propõe-se ao Executivo Municipal que confira parecer 

prévio favorável e autorize, em conformidade com o previsto no artigo 18.º do Decreto-

Lei n.º 197/99 de 8 de junho, e para os efeitos previstos no artigo 38.º do Código dos 

Contratos Públicos, a contratação da prestação de serviços, nos termos e condições 

da presente Proposta e Caderno de Encargos, em anexo, mediante aplicação de 

procedimento por Ajuste Direto, a decorrer por transmissão escrita e eletrónica de 

dados, de acordo com o previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º e alínea g) do n.º 

1 do artigo 115.º do referido Código, designada por aquisição de serviços de vigilância  

e segurança, a realizar no âmbito do evento anual “AgitÁgueda” 2013 (proposta 

297/13). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- TRANSPORTES ESCOLARES --------------------------------------------------------------- 

--------- PLANO DE TRANSPORTES E AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE 

CONCURSO PUBLICO DOS CIRCUITOS ESPECIAIS - ANO LETIVO 2013/2014 ------ 

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

aprovar o Plano de Transportes Escolares, para o ano letivo 2013/2014, conforme 

documentos em anexos à proposta que foi presente e se encontra arquivada na 

Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião. ---------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, para efeitos do estipulado n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-

Lei n.º 299/84 de 5 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 186/2008 de 19 de 
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setembro, conjugado com o ponto 1.1 da Portaria n.º 766/84 de 27 de setembro, 

autorizar a abertura de concurso público para adjudicação dos circuitos especiais dos 

transportes escolares n.º 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 a) e 43 b) 

(proposta 276/13).------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- AUXÍLIOS ECONÓMICOS - ANO LETIVO 2012/2013 - 4ª FASE -------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de 

subsídios, no montante de 165,00€, referentes a auxílios económicos correspondentes 

à 4ª fase de candidatura, a atribuir a alunos que se encontram ao abrigo do n.º 3 do 

artigo 7.º do Despacho n.º 11886-A/2012 de 6 de setembro (na situação de 

transferência de escola) e ao abrigo do n.º 4 do artigo 8.º do referido despacho 

(alteração de escalão de abono de família), para o ano letivo 2012/2013, encontrando-

se os mesmos discriminados, por agrupamentos de escolas e por escalão, na 

proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à 

agenda desta reunião (proposta 277/13). ------------------------------------------------------------ 

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

--------- SUBSIDIO AO ARRENDAMENTO ----------------------------------------------------------- 

--------- Continuando a reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, face às 

candidaturas apresentadas, atribuir os subsídios de apoio ao arrendamento que se 

mencionam na proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação 

Informática, junto à Agenda desta reunião, com efeitos a partir do dia 1 de maio findo, 

no valor total de 10.188,00€, por um período do oito meses, ao abrigo do Regulamento 

Municipal de Atribuição de Subsídio ao Arrendamento, aprovado pelo Executivo em 19 

de Fevereiro de 2009, sendo a despesa mensal para a autarquia na importância de 

1.273,50€ (proposta 286/13). ---------------------------------------------------------------------------- 

--------- ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO ÁGUEDA 21 -------------------------------------------------- 

--------- A seguir, a Câmara tomou conhecimento de que o Júri da 2.ª edição do Prémio 

Águeda 21 atribuiu o Prémio Águeda 21 (2.ª edição) aos seguintes projetos, conforme 

disposto no número 1 do artigo 3.º do respetivo Regulamento: --------------------------------- 

--------- Da Terra” – Centro de Educação Alimentar e Ambiental - Organização: Quinta 

Biológica da Terra (classificação final de 27 pontos); ---------------------------------------------

--------- Estufa – Organização: Escola Fernando Caldeira (classificação final 28 

pontos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Foram também atribuídas, face ao mérito das propostas apresentadas, duas 

menções honrosas aos projetos Sede (Coletivo Nora) e Águeda 21 (Os Pioneiros), no 

valor de 500,00 euros cada, em conformidade com o previsto no número 4 do mesmo 

11/13,1 2013-06-21



 15 

artigo 3.º do Regulamento do Prémio Águeda 21, (proposta 288/13). ------------------------ 

--------- REGULAMENTOS ------------------------------------------------------------------------------- 

--------- CÓDIGO REGULAMENTAR DO MUNICIPIO DE ÁGUEDA -------------------------- 

--------- Nos termos da proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, de 

acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º e alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, aprovar a alteração do Código 

Regulamentar do Município de Águeda, designadamente no que se refere à Parte E1, 

que se encontra junto à referida proposta como Anexo I. ----------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, tendo em vista a sua executoriedade, submeter esta 

resolução à aprovação da Assembleia Municipal (proposta 289/13). -------------------------

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

--------- A seguir, o Sr. Presidente, dada a urgência de que se reveste o mesmo, 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 inclua na 

Ordem de Trabalhos desta reunião o assunto que se segue – tendo todos os Membros 

do Executivo considerado aceite a urgência, pelo que se passou, de imediato, à sua 

análise: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- PARECER PRÉVIO VINCULATIVO --------------------------------------------------------- 

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta que 

se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- “Conforme o previsto no artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, 

que estabelece o Orçamento de Estado para 2013, do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 

29-A/2011, de 1 de março, propõe-se ao Executivo Municipal que confira parecer 

prévio favorável e autorize, em conformidade com o previsto no artigo 18.º do Decreto-

Lei n.º 197/99 de 8 de junho, e para os efeitos previstos no artigo 38.º do Código dos 

Contratos Públicos, a contratação da prestação de serviços, nos termos e condições 

da presente Proposta e Caderno de Encargos, em anexo, mediante aplicação de 

procedimento por Ajuste Direto, a decorrer por transmissão escrita e eletrónica de 

dados, de acordo com o previsto na alínea e), do n.º 1 do artigo 24.º e alínea g) do n.º 

1 do artigo 115.º do referido Código, designada por aquisição de serviços do artista 

José Cid para espetáculo a realizar no âmbito do evento anual “AgitÁgueda” com 

consulta à empresa José Cid Unipessoal, Lda., sendo que o preço base para a 

presente aquisição de serviços é de 15.447,16€ (quinze mil quatrocentos e quarenta e 

sete mil e dezasseis euros) + IVA”. --------------------------------------------------------------------- 
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--------- Eram doze horas e vinte minutos quando o Sr. Presidente declarou a reunião 

encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Rosa Silvana Sá 

Marinheiro, técnica superior, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente. ------- 
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