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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 19 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2013 

 

--------- Aos dezanove dias do mês de setembro de dois mil e treze, na sala de 

reuniões 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 DE ALMEIDA, ELSA MARGARIDA DE 

MELO CORGA, MANUEL CORREIA MARQUES, JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE e CARLA JACINTA GARRUÇO DE ALMEIDA. ------------------------------------ 

---------Esteve presente para a secretariar, ANA CRISTINA MARTINS TOMÁS. ---------- 

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

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

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

---------A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a falta dada pelo Sr. Vereador 

Brito Salvador ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

--------- Principiando este ponto da Ordem de Trabalhos o Sr. Presidente informou que 

foi atribuída, pelo IAPMEI, ao projeto Águeda Concept, uma Menção Honrosa na 

categoria de Desenvolvimento do Ambiente Empresarial, no âmbito dos Prémios 

Europeus de Iniciativa Empresarial/European Enterprise Award. ------------------------------

--------- Disse, também, o Sr. Presidente, que o Municipio de Águeda foi distinguido 

com o prémio "Cidade de Excelência" na II Edição do Jornal Planeamento e Cidades, 

na categoria de inovação, relativo ao projeto “Águeda, a caminho de uma Smart-city”. -

--------- A seguir, o Sr. Presidente comunicou que a Câmara já concretizou a aquisição 

do terreno necessário para a construção do quartel da GNR de Arrancada do Vouga. --

--------- Prosseguindo a sua intervenção, o Sr. Presidente, na sequência de questões 

colocadas pela Sr.ª Vereadora Carla Jacinta, informou que o edifício do projecto 

Águeda Concept se destina a promover e dar a conhecer o que de melhor se faz em 

Águeda do ponto de vista empresarial, que a Câmara é a sua promotora mas quem 

participa são as empresas do concelho. --------------------------------------------------------------

--------- De seguida, a Sr.ª Vereadora Carla Jacinta quis saber em que situação se 

encontra o financiamento dos Pólos Escolares, tendo o Sr. Presidente informado que 

está aberto o período de candidaturas e que a Câmara está preparada para as 

apresentar, de imediato, tendo, em alguns casos, os trabalhos bastante adiantados, o 
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que acrescenta algumas vantagens às candidaturas que se vão apresentar. --------------

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

--------- Neste período de intervenção do público, esteve presente o Sr. Humberto 

Almeida, residente em Águeda, que ofereceu à Câmara Municipal, um conjunto de 

fotografias referentes a obras feitas na cidade, retratando várias fases de cada uma 

delas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--------- Continuando os trabalhos, foi aprovada e assinada a acta da reunião anterior, 

cuja leitura foi dispensada, uma vez que foi distribuída, em fotocópia, pelos Membros 

do Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- PROJETO DE EXECUÇÃO --------------------------------------------------------------------

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

projeto de execução referente ao “Quartel da GNR de Arrancada do Vouga, freguesia 

de Valongo do Vouga” (proposta 451/13). -----------------------------------------------------------

---------PROPOSTAS ADMITIDAS E ADJUDICAÇÃO ---------------------------------------------

--------- Seguidamente, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Sr. 

Vereador Manuel Marques, de acordo com o teor da ata n.º 4 do júri respetivo, datada 

de 02 de setembro corrente, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado 

de 09 do mesmo mês, através do qual aprovou todas as propostas admitidas e 

adjudicou o procedimento para a empreitada de “Pavimentação de Vários 

Arruamentos nas Freguesias de Águeda e Recardães”, à empresa ROSAS 

CONSTRUTORES, S.A., pelo valor global de 182.352,77 € (cento e oitenta e dois mil, 

trezentos e cinquenta e dois euros e setenta e sete cêntimos) ao qual será adicionado 

o IVA (proposta 454/13). ----------------------------------------------------------------------------------

----------De seguida, tendo em vista a ata n.º 6 do respetivo júri, datada de 04 de 

setembro corrente, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Sr. 

Vereador Manuel Marques, aprovar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado 

09 do mesmo mês, através do qual aprovou todas as propostas admitidas e adjudicou 

o procedimento para a empreitada de “Repavimentação de vários Arruamentos nas 

Freguesias de Macinhata do Vouga, Valongo do Vouga, Trofa e Lamas do Vouga”, à 

empresa ROSAS CONSTRUTORES, S.A., pelo valor global de 191.650,24 € (cento e 

noventa e um mil, seiscentos e cinquenta euros e vinte e quatro cêntimos), ao qual 

será adicionado o IVA (proposta 455/13). ------------------------------------------------------------

--------- ERROS E OMISSÕES ---------------------------------------------------------------------------

--------- Tendo sido dado cumprimento ao estipulado no n.º 7 do artigo 61.º do CCP, 
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alterado pelo Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 11 do corrente 

mês de setembro, que aceitou as listas de erros e omissões, aprovou as respostas às 

mesmas, bem como a publicação do ficheiro de resposta, as novas peças escritas, a 

alteração ao template e o novo prazo de entrega das propostas, de acordo com o 

exposto na ata n.º 04 do respetivo Júri, que se encontra arquivada na Aplicação 

Informática junto à Agenda desta reunião (proposta 458/134). ---------------------------------

--------- PROPOSTAS ADMITIDAS, ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DE MINUTA ------

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

despacho do Sr. Presidente, datado 17 de junho último, através do qual aprovou todas 

as propostas admitidas e adjudicar o procedimento para a empreitada de 

“Pavimentação da Travessa da Casticeira - Freguesia da Borralha e Reforço 

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

Préstimo”, à empresa ROSAS CONSTRUTORES, S.A., pelo valor global de 

136.949,40 € (cento e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e nove euros e quarenta 

cêntimos) ao qual será adicionado o  IVA. -----------------------------------------------------------

---------Mais foi deliberado, neste ponto da Ordem de Trabalhos, ratificar o despacho 

do Sr. Presidente, datado de 19 do corrente mês de setembro, que aprovou a minuta 

do respetivo contrato (proposta 456/13).--------------------------------------------------------------

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

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

---------Tendo em vista que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Águeda, presta habitualmente, ao longo do ano, diversos serviços ao município, entre 

eles o reforço de abastecimento de água às populações do concelho, prevenção e 

apoio a provas desportivas entre outras, corte de árvores que põe em perigo a 

população, serviços de auto-escada, lavagem de ruas, estradas e espaços públicos, 

etc. a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir àquela Associação, um subsídio 

extraordinário no valor de 10.000.00€ (dez mil euros) referente aos serviços prestados 

durante o ano 2013, de acordo com a alínea a) e b) do n.º 4 e do n.º 6 do artigo 64.º 

do Decreto-Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro com a nova redacção da lei n.º 5-A/2002 

de 11 de Janeiro (proposta 449/13). -------------------------------------------------------------------

-------- Seguidamente, tendo em conta que a Delegação de Águeda da Cruz Vermelha 

Portuguesa está a passar por dificuldades para fazer face às despesas que tem vindo 

a suportar, que têm aumentado grandemente, na sequência do elevado número de 

pedidos de apoio, nomeadamente apoio alimentar por parte das famílias de concelho, 

em contrapartida com a diminuição das receitas, devido à alteração legislativa relativa 

ao transporte de doentes não urgentes, a Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar 
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aquela instituição com um subsídio extraordinário no valor de 2.500,00€ (proposta 

450/13). --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Sr.ª 

Vereadora Elsa Corga, datado de 9 de setembro corrente, que altera o montante do 

apoio a atribuir à Associação Cultural de Surdos de Águeda para o valor de 725,00€ 

uma vez que, por lapso, a contribuição atribuída a esta instituição, na última reunião 

do executivo, estava incorreta, porque se verificou que, na Medida C (Organização de 

formações: Língua Gestual e Teatro), foi considerado como valor a suportar pela 

instituição 5.900,00€ quando deveria ser de 2.900,00€ sendo a comparticipação da 

Câmara de 25% sobre esse total (proposta 452/13). ----------------------------------------------

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

atribuir à Junta de Valongo do Vouga, um subsídio no valor de 1.965,00€ destinado a 

comparticipar a organização das Festas da Vila, que decorreram no passado mês de 

Julho, considerando o interesse turístico e cultural das mesmas para a freguesia e, 

simultaneamente, para o Concelho de Águeda (proposta 460/13). --------------------------- 

---------Considerando que estão a decorrer as obras de requalificação do parque 

escolar da Escola Básica n.º 2 de Valongo do Vouga, e o Agrupamento de Escolas 

respetivo decidiu proceder à construção de um campo multiusos (ténis, badminton e 

voleibol) naquele espaço escolar, de forma a aumentar as respostas desportivas ao 

dispor dos seus alunos, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em vista o 

interesse da iniciativa, que se pretende concretizar até final do corrente ano civil, 

atribuir ao Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga, para comparticipar a obra, 

um subsídio no valor de 16.731,05€, que corresponde a 50% do valor estimado para a 

execução da obra (proposta 463/13).------------------------------------------------------------------ 

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

Programa que foi presente e aprovado, atribuir à Associação Barroense de Recreio, 

Cultura e Assistência (ABARCA) um subsídio no valor de 19.688,38€ destinado a 

comparticipar a execução do projeto de beneficiação do pavilhão desportivo, 

nomeadamente a substituição do piso desportivo e a aquisição de equipamento 

desportivo (duas balizas de andebol, um par de redes e dois cestos de basquetebol 

“Street”) (proposta 467/13). ---------------------------------------------------------------------- --------

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

---------FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA ALUNOS DO 1º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO, PARA O ANO LETIVO 2013/2014 (MESES DE 

SETEMBRO E NOVEMBRO -----------------------------------------------------------------------------

--------- Na continuação dos trabalhos a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o 

custo previsto 113.900,80€ a despender com as parcerias para o fornecimento de 
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refeições aos alunos do 1º CEB, para os meses de setembro a novembro do presente 

ano (proposta 464/13).-------------------------------------------------------------------------------------  

--------- ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR PARA O ANO LETIVO 

2013/2014 (MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO ---------------------------------------------

------- A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o custo previsto de 

125.000,00€ a despender com o Programa das Atividades de Enriquecimento 

Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico para os meses de setembro a dezembro, do 

presente ano (proposta 465/13).------------------------------------------------------------------------- 

--------- PESSOAL NÃO DOCENTE DA COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA DO 

PRÉ-ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2013/2014 (MESES DE SETEMBRO A 

DEZEMBRO --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara deliberou, também por unanimidade, aprovar a verba de 81.046,67 

€, que se prevê despender com o pagamento das despesas com o pessoal auxiliar da 

Componente de Apoio à Família nos meses de setembro a dezembro do Ano Letivo 

2013/2014 no ensino pré-escolar (proposta 466/13). ---------------------------------------------

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

--------- PREVISÃO DE CUSTOS, DE SETEMBRO A DEZEMBRO, EFETUADOS 

MEDIANTE PROTOCOLOS -----------------------------------------------------------------------------

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

aprovar o montante de 73.111,20€ que se prevê despender, no período de setembro a 

dezembro 2013, com os transportes escolares a realizar pelas seguintes entidades, 

mediante celebração de protocolos:  ------------------------------------------------------------------

-------- Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga, Junta de Freguesia de Belazaima 

do Chão, Junta do Freguesia do Préstimo, Junta de Freguesia de Castanheira do 

Vouga, Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, Junta de Freguesia de Macieira de 

Alcôba, Centro Social de Agadão, CASAS, Pioneiros e Instituto Duarte Lemos 

(proposta 461/13). ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- AÇÃO SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------

--------- APOIO FINANCEIRO ----------------------------------------------------------------------------

--------- Presente, a seguir, um requerimento através do qual a munícipe Idalina Maria 

Fernandes Guerra do Rosário, residente no Bairro do Agar, na Alagôa, solicita à 

autarquia apoio para a colocação de uma prótese dentária. ------------------------------------

---------Analisada a situação socioeconómica da munícipe, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, deferir o pedido, nos termos da alínea c), do n.º 4, do artigo 64.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 

de janeiro, até ao valor máximo de 520,00€, no âmbito do Programa Socializar +, no 

artigo 62.º, da Parte E1 do Código Regulamentar e na condição da verba apenas ser 
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transferida após apresentação dos comprovativos de que a munícipe colocou a 

prótese e do custo da mesma (proposta 457/13). --------------------------------------------------

---------Analisado o pedido de apoio para a recuperação da habitação da Sr.ª Elisabete 

Miranda, sita em Fermentelos, e do relatório da visita domiciliária para averiguação da 

situação e das condições socioeconómicas do agregado familiar da munícipe, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea c), do n.º 4, do artigo 64.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação conferida pela Lei nº 5-A/2002, 

de 11 de janeiro, apoiar este agregado nas obras de recuperação do telhado, no 

âmbito do seu programa Socializar +, alínea b), do n.º 1, do artigo 41.º, da Parte E1 do 

Código Regulamentar, através da prestação de serviços para execução da obra e 

fornecimento do material necessário à mesma, que será adjudicada à empresa Três 

AAA, Lda, que apresentou o orçamento mais baixo, nos valores de 1.130,00€ e 

50,00€, aos quais será adicionado o IVA, perfazendo o montante de 1.451,40€ 

(proposta 453/13).-------------------------------------------------------------------------------------------

--------- ATRIBUIÇÃO DE HABITAÇÃO ---------------------------------------------------------------

--------- Tendo em vista o parecer emitido acerca da situação socioeconómica do 

agregado familiar da munícipe Maria de Sousa Oliveira, residentes num apartamento 

de tipologia T2 na Avenida Eugénio Ribeiro, n.º 71, 2.º Esq. não tendo possibilidade de 

pagar a respetiva renda, a Câmara deliberou, por unanimidade, realojar este agregado 

num apartamento de tipologia T2, no Bloco nº 31, 1º Drt, da Urbanização do Randam, 

freguesia de Recardães. As rendas futuras serão calculadas anualmente de acordo 

com o Decreto-lei nº 166/93, de 7 de maio. Dado que o valor da renda calculado de 

acordo com a legislação em vigor seria atualmente no valor de 0,21€, a munícipe irá 

pagar de renda a quantia de 5,00€, valor mínimo de renda aprovado em reunião de 

executivo de 17 de junho de 2010 (proposta 459/13). --------------------------------------------

--------- SUBSÍDIO DE ARRENDAMENTO -----------------------------------------------------------

--------- De acordo com a proposta que foi presente, que contempla a  atribuição de 

Subsídio ao Arrendamento para apoio aos munícipes com carência económica e 

problemas habitacionais, através da atribuição de um subsídio para apoio no 

pagamento da renda de casa, a Câmara deliberou, por unanimidade, que seja 

atribuído o subsídio de apoio ao arrendamento às candidaturas apresentadas, que a 

seguir se indicam, a partir do dia 1 de setembro de 2013, por um período de quatro 

meses, no valor total de 6.255,20€, sendo a despesa mensal para a autarquia no valor 

de 1.563,80€: ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Maria Alzira de Almeida Tavares, residente na Rua Armando Castella, n.º 32, 

3750-124 Águeda; ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Sandra Maria Mateus Santos Rodrigues, residente na Estrada Nacional 333, 
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n.º 1790, Póvoa da Igreja, 3750-722 Recardães; --------------------------------------------------

--------- Jorge Miguel de Jesus Silva, residente na Rua Dr. Mateus Barbas dos Anjos, 

nº 346, Alagoa, 3750-301 Águeda. ---------------------------------------------------------------------

--------- Stela Alexandra Pacheco Pinheiro, residente na Rua Dr. Mateus Barbas dos 

Anjos, nº 346, Alagoa, 3750-301 Águeda. ------------------------------------------------------------

-------- António Luiz da Silva, residente na Rua dos Tanques, nº 22, Assequins, 3750-

304 Águeda ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Marlene Sofia da Silva Martins Ribeiro, residente na Rua do Cabeço, nº 2, 

Carvalhal da Portela, 3750-802 Valongo do Vouga. -----------------------------------------------

--------- Sandra Maria Ferreira de Bastos, residente na Rua Dionísio Pinheiro, Bloco B, 

1º Drt, S. Pedro, 3750-132 Águeda. -------------------------------------------------------------------

--------- Rosa Maria Rodrigues Alves, residente na Rua da Bela Vista, nº 10, Carvalhal, 

3750-584 Macinhata do Vouga. -------------------------------------------------------------------------

--------- António Jorge Neves, residente na Rua Chão de Frade, nº 99, 1º andar, Ameal, 

3750-303 Águeda. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Augusto Carvalho Pinto, residente na Casa Ramiro Simões, n.º 51, Bicha 

Moura, 3750-306 Águeda. --------------------------------------------------------------------------------

--------- Ana Carina da Silva Duarte Sousa, residente na Rua de S. João, nº 248, Póvoa 

da Marta, 3750-723 Recardães. ------------------------------------------------------------------------

--------- Pedro Manuel Fernandes Cardoso Ferreira, residente na Rua Joaquim Valente 

de Almeida, Barreiras, 3750-305 Águeda. -----------------------------------------------------------

--------- Maria Fernanda Rodrigues Martins, residente na Rua da Verdelha, nº 5, 

Aguieira, 3750-802 Valongo do Vouga. ---------------------------------------------------------------

--------- PATRIMÓNIO MUNICIPAL --------------------------------------------------------------------

-------- PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO --------------------------------------------------

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

proposta que foi presente, o seguinte: ----------------------------------------------------------------

---------Revogar a decisão do Executivo Municipal de venda do lote n.º 10 do Parque 

Empresarial de Águeda à empresa Aguinox, Fabrico e Comércio de Produtos Inox, 

Lda.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Aceitar a candidatura da empresa IMBV – Indústria de Moldes do Baixo Vouga, 

Lda, à constituição de direito de superfície do lote 10 e a subsequente comunicação 

para que, no prazo de 30 dias, confirme o interesse e solicite a marcação da 

assinatura do contrato, de acordo como previsto no artigo 20.º do Regulamento 

Municipal do Parque Empresarial do Casarão em Águeda; ------------------------------------- 

--------- Aprovar a modalidade de pagamento proposta (renda mensal ou semestral); --- 
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--------- Aprovar a minuta de contrato anexa à proposta que foi presente ao Executivo, 

a qual se encontra arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião 

(proposta 445/13). ------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- A seguir, o Sr. Presidente, dada a urgência de que se revestem os mesmos, 

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 os assuntos que se seguem – tendo todos os 

Membros do Executivo considerado aceite a urgência, pelo que se passou, de 

imediato, à sua análise: ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------- VERBAS PARA PAGAMENTO A PESSOAL - ESCOLAS DO 1º CICLO 

2013/2014 - SETEMBRO A DEZEMBRO ------------------------------------------------------------

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

verba de 18.818,47€, que se prevê despender com o pagamento das despesas com o 

pessoal auxiliar da Componente de Apoio à Família nos meses de setembro a 

dezembro do Ano Letivo 2013/2014  no 1º Ciclo do Ensino Básico (proposta 468/13) 

--------- PROGRAMA EXPANSÃO DESENVOLVIMENTO PRÉ-ESCOLAR-PREVISÃO 

CUSTOS REFEICÕES SETEMBRO A NOVEMBRO - ANO LETIVO 2013/2014----------

---------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a verba de 

28.096,50 € que se prevê despender com o fornecimento de refeições, no âmbito da 

componente de apoio à família para o ano letivo 2013/2014, Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Rede Pré-Escolar, para os meses de setembro a novembro de 

2013 (proposta 469/13). -----------------------------------------------------------------------------------

--------- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR --------------------------------------------------------------------

--------- 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO - AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA O ANO 

LETIVO 2013-2014 -----------------------------------------------------------------------------------------

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

verba de 26 580,00 € para a 1ª fase de candidatura aos Auxílios Económicos para o 

ano letivo 2013-2014 referente ao Primeiro Ciclo do Ensino Básico, calculado com 

base nas listagens de alunos candidatos, remetidas pelos agrupamentos de escolas, e 

que se encontram descritas na proposta que foi presente e se encontra arquivada na 

Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião (proposta 470/13). -------------------- 

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

--------- ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO N.º 120/2013 -------------------------------------------

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

com o valor de 3.087,50€, o subsídio aprovado em 21 de Fevereiro último para a 
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União de Bandas de Águeda, destinado à organização do seu Festival, que se realiza 

todos os anos no 1º domingo de Outubro, atendendo ao facto de no presente ano a 

UBA completar 25 anos da sua existência e por esse motivo o Festival se realizar em 

moldes diferentes dos anteriores, envolvendo outras coletividades concelhias e 

pessoas convidadas, implicando assim mais custos para a sua organização. ------------- 

--------- Mais foi deliberado, também por unanimidade, aprovar as necessárias 

alterações ao Protocolo n.º 120/2013, designadamente as cláusulas 2.ª e 3.ª e o plano 

de pagamentos respetivos (proposta 471/13). ------------------------------------------------------

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

--------- APROVAÇÃO DE MINUTAS DE CONTRATOS ------------------------------- ----------

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Sr. 

Vereador Manuel Marques ratificar os Despachos do Senhor Presidente, datados de 

17 de setembro de 2013, através dos quais aprovou as minutas das empreitadas de 

“Repavimentação de Vários Arruamentos nas Freguesias de Macinhata do Vouga, 

Valongo do Vouga, Trofa e Lamas do Vouga” e “Pavimentação de Vários Arruamentos 

nas Freguesias de Águeda e Recardães” (proposta 472/13). -----------------------------------

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

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

----------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou, aprovar as propostas 

que a seguir se transcrevem, nos precisos termos dos processos que foram presentes 

e se encontram arquivados na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião: ----

-----------Serviços para apresentação do espetáculo Catabrisa, no âmbito do projeto: 

A1P1 – Programação Cultural em Rede – CENTRO-09-0140-FEDER-007052 RUCI – 

Redes Urbanas para a Inovação e Competitividade-----------------------------------------------

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

estabelece o Orçamento de Estado para 2013, do artigo 69º do Decreto-Lei 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 18º do Decreto-Lei 

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 128º do Código dos 

Contratos Públicos, efetuado a Companhia Instável, Associação” (proposta 474/13). ---

----------Serviços para apresentação do espetáculo de rua O Baile dos Candeeiros, no 

âmbito do projeto: A1P1 – Programação Cultural em Rede – CENTRO-09-0140-

FEDER-007052RUCI – Redes Urbanas para a Inovação e Competitividade ---------------

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

que estabelece o Orçamento de Estado para 2013, do artigo 69º do Decreto-Lei 29-
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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 18º do Decreto-Lei 

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 128º do Código dos 

Contratos Públicos, efetuado a RADAR 360º, Associação Cultural” (proposta 475/13). -

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

--------- ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO FINANCEIRO ----------------------------------- -----------

--------- Seguidamente, analisada a proposta que foi presente, a câmara deliberou, por 

unanimidade, de acordo com a proposta que foi presente, conceder à União de 

Bandas de Águeda (UBA), um apoio financeiro no valor de 25.000,00€ destinado à 

aquisição de instrumentos musicais (proposta 476/13). ------------------------------------------

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

--------- APROVAÇÃO DE PROPOSTAS E ADJUDICAÇÃO DE OBRA ----------- ----------

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

propostas admitidas para a construção do Centro Educativo de Trofa e adjudicar a 

obra à concorrente DABEIRA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. pelo valor de 

1.587.875,59 € (um milhão, quinhentos e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e 

cinco euros e cinquenta e nove cêntimos)  ao qual será adicionado o IVA (proposta 

477/13). ------------------------------------------------------------------------------------------------ -------

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

---------COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA ------------------------------------------- 

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

de 48.364,60 € que se prevê despender no período de setembro a dezembro do ano 

letivo 2013/2014 no âmbito das comparticipações familiares da componente de apoio à 

família (proposta 478/13). ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Vereador João Clemente, datado do dia 13 do corrente, através do qual isentou  a 

Associação Mudar de linha – Associação Cultural e Recreativa de Sernada do Vouga, 

sita em Sernada do Vouga do pagamento de taxas da licença especial de ruído, para o 

evento a levar a efeito nos dias 21 e 22 de setembro, na respetiva sede (proposta 

479/13) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------  APOIO FINANCEIRO ---------------------------------------------------------------------------

--------- Tendo em vista a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir à CERCIAG – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de 
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Crianças Inadaptadas de Águeda de um subsídio, no montante a atribuir 4.500,00€ 

para a realização do evento CERCIAG em Movimento que se irá realizar nos dia 20 de 

Setembro de 2013, este evento tem como objectivo a sensibilização da comunidade 

para a problemática das Pessoas com Deficiência e a criação de oportunidades de 

prática conjunta entre os utentes da CERCIAG, instituições congéneres, grupos de 

jovens, alunos das escolas do ensino regular e da população em geral (proposta 

480/13). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Eram doze horas e quinze minutos quando o Presidente declarou a reunião 

encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Ana Cristina Martins 

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