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ACTA NÚMERO 25/13 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 3 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

---------Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e treze, no Salão Nobre dos 

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

de JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, e com a presença dos Srs. 

Vereadores MARIA PAULA DA GRAÇA CARDOSO, ELSA MARGARIDA DE MELO 

CORGA, LUÍS MIGUEL MARQUES VIDAL DE OLIVEIRA, JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE e EDSON CARLOS VIEGAS SANTOS.---------------------------------------------- 

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

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

a reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Sr. 

Presidente que se encontra nos LivCom Awards 2013, em Xiamen na China, onde o 

Município de Águeda é uma das 60 cidades finalistas..------------------------------------------- 

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

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

VEREADORES ACERCA DA ATIVIDADE MUNICIPAL------------------------------------------ 

---------Neste ponto da Ordem de Trabalhos, principiou por usar da palavra o Sr. 

Vereador Miguel Oliveira que quis saber as conclusões da reunião que o Sr. Vereador 

Edson Santos disse que ia fazer com os adjudicatários dos Bares da Praça 1º de 

Maio, a propósito das questões levantadas na última reunião do Executivo, tendo sido 

informado que, por impossibilidade de agenda, essa diligência ainda não foi feita. ------

---A seguir, a Sra. Vereadora Elsa Corga informou que a Secretaria de Estado da 

Cultura atribuiu à d’Orfeu - Associação Cultural, por ocasião dos seus 18 anos de 

atividade, em reconhecimento pelo excelente trabalho que tem desenvolvido, a 

Medalha de Ouro de Mérito Cultural e que a Associação de Municípios do 

Carvoeiro/Vouga também foi premiada pela boa qualidade da água disponibilizada aos 

Municípios associados. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------Neste ponto da Ordem de Trabalhos, a Câmara tomou conhecimento da 

celebração de contratos efetuados, ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 

do artigo 4.º da referida portaria 16/2013, de 17 de janeiro, durante o período 

compreendido entre 1 e 16 de outubro de 2013, bem como, que no dia 30 de 

novembro se iluminou o edifício dos Paços do Concelho para celebrar o Dia Mundial 

“Cidades pela Vida – Cidades contra a Pena de Morte”.------------------------------------------ 

25/13,1 2013-11-26



 2 

 

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

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

--------- Continuando os trabalhos foi aprovada a Ata da reunião anterior, tendo-se 

dispensado a sua leitura, uma vez que foi disponibilizada aos Srs. Membros do 

Executivo, juntamente com a documentação referente a esta reunião. ---------------------- 

---------A Sr.ª Vereadora Paula Cardoso absteve-se desta aprovação uma vez que não 

participou na reunião a que a mesma diz respeito. ------------------------------------------------ 

----------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. ------------------------------------ 

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

--------- RECEÇÕES DEFINITIVAS ----------------------------------------------------------------- ----

-----Tendo sido vistoriada a totalidade das obras e verificando-se que as mesmas se 

encontram concluídas e na devida ordem, nenhuma observação havendo a fazer, não 

apresentando deficiências, indícios de ruína ou falta de solidez, pelas quais se possa 

responsabilizar as firmas adjudicatárias, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

receber, definitivamente, as obras a seguir discriminadas 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:------------------------ --

------Pavimentação da Rua de São Jorge até à Póvoa das Laceiras, em Recardães 

(proposta 575/13);------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Repavimentação da Estrada Real entre a Variante de Barrô e a Rua do Brejo - 

Recardães e Borralha (proposta 576/13).------------------------------------------------------------- 

--------TRABALHOS A MAIS, TARBALHOS A MENOS, SUPRIMENTO DE ERROS E 

OMISSÕES E PRORROGAÇÃO DE PRAZO------------------------------------------------------- 

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

Sr. Vereador Miguel Oliveira, ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 27 

do passado mês de novembro, através do qual aprovou o mapa de trabalhos a mais, 

de suprimento de erros e omissões e menos n.º 1 e a prorrogação de prazo, referente 

à empreitada Construção do Centro Educativo de Macinhata do Vouga -Conclusão, 

elaborado nos termos dos artigos n.º 373.º, 374.º, 378.º e 379.º do Código dos 

Contratos Públicos, nos seguintes termos:-----------------------------------------------------------

Trabalhos a mais a preços contratuais: € 291,00 + IVA; ---------------------------------

Trabalhos a mais a preços de acordo: € 7.080,00 + IVA; ---------------------------------
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Trabalhos de suprimentos de erros e omissões a preços contratuais (encargo do 

município 100%): € 22.243,70 + IVA; -----------------------------------------------------------------

Trabalhos de suprimentos de erros e omissões a preços acordados (encargo do 

município 50%): € 15.512,90 + IVA; -------------------------------------------------------------------

Trabalhos a menos: € 2.425,00 + IVA; -------------------------------------------------------

Prorrogação de prazo: 120 dias (proposta 591/13). -------------------------------------- 

--------TRABALHOS A MAIS E A MENOS E PRORROGAÇÃO DE PRAZO---------------- 

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

mais e trabalhos a menos n.º 2, referente à empreitada de Requalificação da E.B. 2,3 

de Fermentelos, adjudicada à empresa CIP Construção, S.A., elaborado nos termos 

dos artigos 373.º, 374.º e 379.º do Código dos Contratos Públicos, nas seguintes 

condições: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Trabalhos a mais a preços contratuais: € 2.358,56 + IVA;------------------------------ 

----------Trabalhos a mais a preços de acordo: € 79.369,52 + IVA;----------------------------- 

---------Trabalhos a menos: € 232.123,60 + IVA;---------------------------------------------------- 

----------Prorrogação de prazo: 60 dia (proposta 577/13). ---------------------------------------- 

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

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

despachos do Sr. Presidente, através dos quais foram aprovadas as Minutas dos 

contratos a celebrar para as seguintes obras: ------------------------------------------------------ 

---------Datado de 21 de novembro do presente ano, procedeu à aprovação da minuta 

do 3º contrato adicional da empreitada de “Requalificação da EB 2, 3 de Valongo do 

Vouga”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Datado de 27 de novembro último, “Construção do Centro Educativo de 

Macinhata do Vouga – Conclusão” (proposta 602/13).-------------------------------------------- 

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

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

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

despacho do Sr Vereador João Clemente, datado de 13 de novembro último, através 

do qual foi deferida a isenção do pagamento das taxas referentes à licença especial de 

ruído da festa académica, a levar a efeito pelo Núcleo Associativo de Estudantes da 

ESTGA, nos dias 13 e 14 de novembro, na Rua Rio Grande do Sul, nesta cidade 

(proposta 596/13). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------CEDÊNCIA DE TEMPO DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSOS DO 

GICA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em vista 
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as dúvidas surgidas, retirar da Ordem de Trabalhos, o Contrato-Programa que foi 

presente e que formaliza as condições de cedência do tempo de utilização do Pavilhão 

Multiusos do Ginásio Clube de Águeda, a que a Autarquia tem direito nos termos dos 

projetos e parcerias efetuados no âmbito do programa de Regeneração Urbana de 

Águeda, ao Águeda Andebol Clube (proposta 579/13).------------------------------------------ 

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

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

Confraria Enogastronómica Sabores da Botaréu, um apoio financeiro no valor de 

962,50€, destinado a comparticipar o seu plano anual de atividades, nos termos do 

protocolo que foi presente e aprovado (proposta 586/13). --------------------------------------- 

---------A Sr. Vereadora Paula Cardoso não votou esta resolução por se considerar 

impedida nos termos da lei. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

pagamento do valor 1.550,00€ ao Ginásio Clube de Águeda, de acordo com o numero 

4 da clausula sexta do Contrato-Programa n.º 185/2011 e no âmbito do disposto na 

alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro (proposta 

599/13). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------VERBAS PARA PAGAMENTO A PESSOAL E OUTROS------------------------------ 

----------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir, para os vários 

Agrupamentos de Escolas de Águeda, a verba no valor de 7.242,47€, para pagamento, 

ao pessoal não docente em serviço nos estabelecimentos de educação do 1º Ciclo, 

nos meses de setembro a dezembro do ano letivo 2013/2014 (proposta 578/13).---------  

---------PROGRAMA JUVENTUDE ACTIVA -------------------------------------------------------- 

---------Continuando os trabalhos, a Câmara, ao tomar conhecimento de que os jovens 

Pedro Nuno Vidal Guerra, inserido na empresa EU-Steel, e João André Vieira de 

Almeida, inserido na Associação Cultural d'Orfeu, apresentaram a sua desistência do 

Programa Juventude Ativa, devido ao facto de terem encontrado emprego, deliberou, 

por unanimidade, integrar, nesses lugares que ficaram vagos, as jovens Ana Isabel 

Ribeiro de Oliveira e Ana Isabel Vieira de Almeida, a quem será atribuído o respetivo 

apoio financeiro, até 31 de dezembro de 2013, nos termos do disposto na parte E1 do 

Código Regulamentar e na alínea u) do n.º 1 artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR -------------------------------- 

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

seguinte calendarização para as ações referentes às Bolsas de Estudo para o Ensino 
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Superior:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------O período de candidatura de 12 de dezembro a 3 de janeiro inclusive;--------------  

---------A 1.ª reunião de apreciação das candidaturas a 15 de janeiro (proposta nº 

587/13). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------- Analisados cada um dos processos que foram presentes e se arquivam na 

Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião, a Câmara deliberou aprovar as 

propostas que a seguir se transcrevem parcialmente e conceder parecer prévio 

vinculativo para as diversas contratações:------------------------------------------------------------ 

--------TRANSPORTE DO ALUNO LUIS CARLOS SIMÕES SILVA --------------------------- 

-------”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 a contratação da prestação de serviços mediante procedimento por Ajuste 

Direto Simplificado previsto no artigo 128º do Código dos Contratos Públicos, efetuado 

à Mérito Conforto – Táxis Unipessoal, Lda, pelo valor de € 4 305.50 (+IVA), 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” (proposta 

580/13).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ------------------------------------------- 

--------- TRANSPORTE DO ALUNO ANDRÉ MARTIM OLIVEIRA MATOS------------------ 

---------“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 a contratação da prestação de serviços mediante procedimento por Ajuste 

Direto Simplificado previsto no artigo 128º do Código dos Contratos Públicos, 

efectuado à Cruz Vermelha Portuguesa pelo valor de € 1 308.00, 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” (proposta 581/13).------------- 

---------Proposta aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------- 

---------PARTICIPAÇÃO DE ÁGUEDA NA INTERCASA CONCEPT MARROCOS 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.º29-

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 
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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, designada por Participação de Águeda na Intercasa Concept 

Marrocos 2013, mediante aplicação de um procedimento por Ajuste Direto, de acordo 

com o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos, à 

empresa AIP-FCE” (proposta 588/13).----------------------------------------------------------------- 

---------Proposta aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------- 

--------- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR UM TÉCNICO DE NATAÇÃO-------------------- 

---------“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, nos termos e condições da presente Proposta, 

mediante aplicação de procedimento por Ajuste Direto Simplificado previsto no artigo 

128.º do Código dos Contratos Públicos com convite ao Professor Marco Alexandre 

Fernandes Marques, pelo valor contratual de 1.575,00€ (mil quinhentos e setenta e 

cinco euros) isentos de IVA, correspondente ao período de novembro e dezembro de 

2013” (proposta 589/13) ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------Deliberação tomada por unanimidade.-------------------------------------------------------. 

---------CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CAMANÉ PARA ESPETÁCULO A REALIZAR 

NO ÂMBITO DAS SEXTAS CULTURAIS------------------------------------------------------------- 

---------“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, nos termos e condições da 

presente Proposta e Caderno de Encargo 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 24º e alínea g) do n.º 1 

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

Camané para espetáculo a realizar no âmbito das Sextas Culturais com consulta à 

empresa ONC – Produções Culturais, Lda sendo que o preço base para a presente 

aquisição de serviços é de 5.500,00€ (cinco mil e quinhentos euros)+ IVA” (proposta 

592/13).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------- Deliberação tomada por unanimidade.-------------------------------------------------------- 

--------REVISOR OFICIAL DE CONTAS PARA PRESTAR SERVIÇO NO MUNICÍPIO 

DE ÁGUEDA-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------“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, em conformidade com o previsto na alínea 

dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75013 de 12 de setembro, e 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, nos termos e condições da 

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

Serviços de Revisor Oficial de Contas para prestar serviço no Município de Águeda, 

mediante aplicação de um 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 600/13).------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Deliberação tomada por unanimidade.-------------------------------------------------------- 

---------DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO WEBSIG DE REDE VIÁRIA--------------- 

---------“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, nos termos e condições da 

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

Serviços para desenvolvimento e implementação de WebSIG de Rede Viária, mediante 

aplicação de um procedimento por Ajuste Direto Regime Geral, de acordo com o 

previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos, com 

consulta a Jorge Gustavo Rocha, Unipessoal Lda, NIPC 510906109” (proposta 

601/13).---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Dadas as dúvidas surgidas na análise deste assunto, foi o mesmo retirado para 

decisão em próxima reunião. --------------------------------------------------------------------------- 

---------IMPLEMENTAÇÃO/EXECUÇÃO DA CANDIDATURA Nº 096422/2013/34 

"QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL", 

APROVADA NA TIPOLOGIA 3.4 DO PROGRAMA OPERACIONAL DO POTENCIAL 

HUMANO (POPH)------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------“Conforme o previsto no artigo 75º da Lei 66-B/2012, de 31 de dezembro, que 
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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 na alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

75013 de 12 de setembro e 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, nos termos e condições da presente Proposta e Caderno de 

Encargos, em anexo, designada por aquisição de serviços de implementação/execução 

da candidatura nº 096422/2013/34 "Qualificação dos profissionais da Administração 

Pública Local", aprovada na tipologia 3.4 do Programa Operacional do Potencial 

Humano (POPH), mediante aplicação de um procedimento por Ajuste Direto, de acordo 

com o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, do Código dos Contratos Públicos” 

(proposta 603/13)-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Esta deliberação  foi tomada  por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador 

Miguel Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

proposta através da qual a Junta de Freguesia de Aguada de Cima, para fazer face ás 

suas obrigações financeiras imediatas nomeadamente, o pagamento de salários nos 

meses de Novembro e Dezembro, solicita a atribuição um subsídio no valor de 15.000 

(proposta 582/13).------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------Tendo inicio, brevemente, a execução de melhorias das condições térmicas dos 

corredores de acesso aos balneários, de acesso ao tanque de aprendizagem e da 

estanquicidade do tanque desportivo das Piscinas Municipais de Águeda, conforme 

decisão tomada em reunião de executivo no dia 19 de novembro de último, o que 

origina o encerramento das Piscinas Municipais de Águeda durante o mês de 

dezembro, e tendo em conta o panorama sócio económico que o País atravessa 

atualmente, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar, os respetivos alunos do 

pagamento das taxas referentes às mensalidades da Escola de Natação durante esse 

mês, de acordo com o disposto na alínea d) do número 2.º do artigo 23.º/C (proposta 

590/13).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------Continuando os trabalhos, foi presente uma proposta acerca das alterações 

introduzidas nas formas de apoio social prestado à população, devido à entrada em 
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vigor do disposto na alínea v) do artigo 33 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que 

obriga à constituição de parcerias com Instituições Particulares de Solidariedade Social 

e com entidades da Administração Central tendo-se solicitado relativamente ao 

assunto, parecer jurídico à Associação de Nacional de Municípios Portugueses.---------- 

--------Tendo em conta que foi já recebido o referido parecer, a Câmara deliberou, por 

unanimidade retirar o assunto (proposta 595/13).--------------------------------------------------- 

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

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

-------- A seguir, foi presente um requerimento através do qual à firma Construções 

Pombinho – Sociedade Unipessoal, Ldª., com sede na Rua dos Carvalhitos, na 

Freguesia de Aguada de Cima, solicita ao abrigo do art.º. 87º., do Decreto-Lei nº. 

555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº.26/2010, de 30 de março, 

pela Lei18/2010, de 2 de setembro e pelo Decreto-Lei nº. 120/2013, de 21 de agosto, a 

receção definitiva das obras de urbanização do loteamento urbano, sito no Lugar do 

Passadouro, na Freguesia de Aguada de Cima, titulado pelo Alvará nº. 6/2005.----------- 

----------Realizada vistoria às obras referidas verificou-se que as mesmas se encontram 

concluídas e na devida ordem, nenhuma observação havendo a fazer, não 

apresentando deficiências, indícios de ruína ou falta de solidez tendo a Câmara 

deliberado, por unanimidade, receber, definitivamente as referidas obras (proposta 

583/13).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------ESTACIONAMENTO ------------------------------------------------------------------------------ 

---------No prosseguimento dos trabalhos a Fundação Comendador António Soares 

Almeida Roque, com sede na Rua das Escolas, na União de Freguesias de Aguada de 

Baixo e Barrô, solicita ao abrigo do art. 20º da Tabela de Taxas anexa ao Código 

Regulamentar do Município de Águeda a alteração/redução do coeficiente do Fator de 

Correção na fórmula de compensação pela não dotação de lugares de estacionamento 

em virtude da construção de Equipamento destinado à Prestação de Serviços à 

Comunidade, que se pretende levar a efeito, ser um empreendimento com interesse 

relevante para o Município.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

e proceder a redução do Coeficiente do Fator de Correção para 0,001 (proposta 

597/13).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------A firma Tecnicarton Portugal Unipessoal, LDA, com sede na Rua Vale do 

Salgueiró, no Raso de Paredes, na União de Freguesia de Recardães e Espinhel, 

solicita ampliação e alterações no edifício fabril, com dispensa de dotação de 

estacionamento de um lugar para veículo ligeiro, alegando para o efeito que os muros 
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de vedação já estão construídos, e com um alinhamento perfeitamente definido dos 

arruamentos a poente e nascente, solicitando assim, a dispensa total do cumprimento 

da dotação de estacionamento publico, com base no disposto na alínea c) do ponto nº 

3 do artigo 66º do Regulamento do Plano Diretor Municipal.------------------------------------ 

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

deferir o requerido (proposta 598/13).------------------------------------------------------------------  

--------- Eram doze horas e trinta minutos quando o Sr. Vice-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. ------------------------------------------- 
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