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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 7/15 DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 7 DE ABRIL DE 2015 

 

---------Aos sete dias do mês de abril de dois mil e quinze, 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, MARIA PAULA DA GRAÇA 

CARDOSO, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, LUIS MIGUEL MARQUES VIDAL 

OLIVEIRA, JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE e EDSON CARLOS VIEGAS 

SANTOS.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

---------REUNIÕES DO EXECUTIVO------------------------------------------------------------------ 

---------Ao iniciar os trabalhos, o Sr. Presidente comunicou a todos os presentes, que 

se consideraram assim, devidamente convocados, a realização de uma reunião 

extraordinária para o próximo dia 10, pelas 19 horas.--------------------------------------------- 

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

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

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

---------Neste ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador Miguel Oliveira solicitou 

informação ao Sr. Presidente sobre a instalação da firma SAKTHI PORTUGAL no 

Parque Empresarial do Casarão.------------------------------------------------------------------------ 

---------O Sr. Presidente informou que quanto à instalação da firma SAKTHI 

PORTUGAL ainda não há qualquer informação. --------------------------------------------------- 

---------Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador Miguel Oliveira, quis saber 

como decorreu a visita da comitiva do Município à China com empreendedores de 

Águeda, quais as firmas que participaram e que empresas imobiliárias constam na 

base de dados da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------ 

---------O Sr. Presidente transmitiu que se vai enviar aos Membros do Executivo a 

listagem das imobiliárias contidas na Base de Dados do Município e que, na sequência 

da visita à China, Águeda já recebeu um grupo de empresários chineses que vieram 

conhecer e saber as condições de oferta, a nível industrial, no Município. ------------------ 

---------A terminar a sua intervenção, o Sr. Vereador Miguel Oliveira, questionou que 

diligências têm sido tomadas para a instalação, em Águeda, dos Julgados de Paz. -----

--------Questionou, também, o mesmo Sr. Vereador se, tendo em conta a suspeição 
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generalizada que se gerou sobre as autarquias do norte, a Câmara ou a Biblioteca 

Municipal adquiriram alguns ou mais de 1 ou 2 livros do Sr. Eng.º José Sócrates. ------- 

---------A Sr.ª Vereadora Elsa Corga esclareceu que poderemos ter algum exemplar do 

livro na Biblioteca, mas que não sabe.----------------------------------------------------------------- 

---------Também a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso se manifestou acerca dos Julgados 

de Paz para dizer que a Câmara deve diligenciar junto das entidades competentes 

para que seja instalado em Águeda os Julgados de Paz, por considerar de maior 

importância para a população que tal venha a acontecer. --------------------------------------- 

----------Prosseguindo a sua intervenção, a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso disse que 

teve conhecimento, pela imprensa local, da existência de uma carta anónima, 

comprometedora para a Câmara Municipal, questionando, se tal for verdade, quais as 

providências que já foram tomadas, tendo solicitado, também, que lhe seja facultada 

cópia da mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A seguir, o Sr. Presidente apresentou uma resenha do estado em que se 

encontra cada uma das obras em construção no Concelho. ------------------------------------ 

--------Neste ponto da ordem de trabalhos, a Câmara tomou, ainda conhecimento dos 

valores referentes à manutenção dos relvados sintéticos dos campos de futebol 

propriedade das associações/clubes desportivos. ------------------------------------------------- 

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

----------Continuando os trabalhos, foi aprovada, por unanimidade, 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. ----- 

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

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

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

---------CLUBE DE TÉNIS DE ÁGUEDA -------------------------------------------------------------- 

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

considerando a importância desta iniciativa para a prática desportiva aguedense, 

atribuir um apoio financeiro no valor de 3.000,00€ ao Clube de Ténis de Águeda pela 

organização do XI Open Cidade de Águeda, que terá lugar entre os dias 1 e 5 de julho 

de 2015 e contará com a participação de alguns dos melhores tenistas do ranking 

nacional, oriundos de todo o país. (proposta 156/15); -------------------------------------------- 

----------GINÁSIO CLUBE DE ÁGUEDA---------------------------------------------------------------- 

---------Tendo em vista a pretensão da Câmara, de levar a efeito o programa “Tardes 

Seniores”, uma vez por mês, durante quatro meses não contínuos, que consiste num 
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convívio entre os idosos do Concelho de Águeda para que possam realizar diversos 

projetos de animação social e cultural, em colaboração com as Instituições de 

Solidariedade Social do Concelho, a Câmara deliberou, por unanimidade, uma vez que 

o primeiro  convívio, dedicado ao “Dia Desportivo”, se realizará no dia 22 de abril, nas 

instalações do Pavilhão Multiusos do Ginásio Clube de Águeda (GiCA), atribuir àquela 

instituição um apoio financeiro no valor de 580,00€, para comparticipar as despesas a 

originar, nos termos do disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, que estabelece o quadro de competências das autarquias 

locais (proposta 157/15); ---------------------------------------------------------------------------------- 

----------CONSTRUÇÃO/BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES 

DESPORTIVAS----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Contratos-Programas e proceder à atribuição dos apoios financeiros discriminados na 

proposta que foi presente, destinados à concretização de obras de 

construção/beneficiação de instalações desportivas referentes à época 2014/2015, no 

âmbito do Código Regulamentar do Município de Águeda – Associativismo Desportivo 

(F2), tendo sido aceites três candidaturas para a execução de projetos de beneficiação 

de instalações, nomeadamente da Associação Atlética Macinhatense, da Associação 

Desportiva e Cultural de Jafafe, do Sport Clube de Paradela e uma candidatura para a 

execução de um projeto de construção Liga dos Amigos de Aguada de Cima (LAAC) 

(proposta 158/15); ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------CEDÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DA CASA DO ADRO ----------- 

---------CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE ÁGUEDA-------------------------------------------- 

---------Terminando no próximo dia 1 de junho, o período de 10 anos que foi concedido 

ao Conservatório de Música de Águeda para utilizar a “Casa do Adro” ou “Casa do 

Torreão”, sita na cidade de Águeda, para aí funcionar a Escola de Música do 

Conservatório, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em vista o reconhecido 

mérito e valia que a existência desta instituição tem contribuído para a educação e 

desenvolvimento cultural do concelho, dar continuidade a esta cedência e aprovar o 

respetivo Protocolo que formaliza as condições de cedência ao Conservatório de 

Música de Águeda dos direitos de utilização das instalações da “Casa do Adro” ou 

“Casa do Torreão”, propriedade do Município de Águeda, sita no Largo do Adro, na 

cidade de Águeda, o qual se encontra anexo à presente proposta, arquivado junto à 

agenda desta reunião (proposta 171/15);------------------------------------------------------------- 

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

---------FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE AGUADA DE CIMA--- 
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---------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de Aguada de Cima, do pagamento de taxas referentes à 

licença especial de ruído da festa, à licença para lançamento de fogo de artifício, e à 

licença de recinto itinerante para a instalação de vários equipamentos de diversão, no 

âmbito dos festejos das Almas Santas, a levar a efeito nos dias 11, 12, 13, 17, 18 e 19 

de abril, nas Almas da Areosa, freguesia de Aguada de Cima (proposta 173/15);--------- 

---------O MAGICO – CENTRO DE APOIO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO------- 

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

com a alínea b), do n.º 1, do artigo 18.º/I, do Código Regulamentar do Município de 

Águeda, isentar a Associação “O MAGICO – Centro de Apoio Social, Cultural e 

Recreativo” com sede na Rua do Curtinhal, no Lugar da Giesteira, na União de 

Freguesias de Águeda e Borralha, do pagamento da taxa relativa à vistoria técnica ao 

parque infantil, sito na referida Rua do Curtinhal (proposta 174/15);-------------------------- 

---------CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA FREGUESIA DE RECARDÃES ------------ 

---------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o disposto 

no n.º 1, da alínea b), do artigo18.º/I do Código Regulamentar do Município de 

Águeda, isentar o Centro Social e Paroquial da Freguesia de Recardães, com sede no 

Lugar da Póvoa da Igreja, na União de Freguesias de Recardães e Espinhel, do 

pagamento das taxas, relativamente à vistoria a efetuar ao respetivo lar de idosos 

(proposta 175/15). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ---------------------------------------------------------- 

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

Protocolo a celebrar com a Pauta Humana Associação Cultural que segue em anexo e 

que estabelece os princípios e condições de colaboração entre a Câmara Municipal de 

Águeda e a Pauta Humana Associação Cultural no âmbito da realização das 

atividades com o intuito de valorizar e promover as mais recentes formas de 

expressão artística, o Município de Águeda e a Pauta Humana Associação Cultural 

pretendem promover a realização conjunta de três atividades, nomeadamente:----------- 

---------“Pauta Jazz” no dia 30 de abril de 2015------------------------------------------------------ 

----------“Urban Art Fest” no mês de julho de 2015-------------------------------------------------- 

----------“MEIA Extensão” no 2º semestre de 2015.------------------------------------------------- 

---------(proposta 183/15); --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

aprovar o auto de revisão de preços provisória n.º 9, processado nos termos do artigo 

16.º do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, no valor de 2.286,88€, ao qual será 
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adicionado o IVA, referente à empreitada controlo de cheias em Águeda – 

intervenções nas secções de vazão da ponte do campo, da  ponte de Óis da Ribeira e 

no canal secundário do rio Águeda “by-pass” em Águeda – ponte do campo e ponte de 

Óis da Ribeira, adjudicada ao Consórcio Construções Europa Ar-Lindo, S.A. / Sonangil 

– Construção Civil e Obras Pública, S.A. (proposta 159/15).------------------------------------ 

 ---------LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO --------------------------------------------------------------------- 

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

termos do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 

22 de agosto, na sequência da vistoria efetuada à totalidade da obras e verificando-se 

que a mesma se encontra concluída, nenhuma observação havendo a fazer, não 

apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, pelas 

quais se deva responsabilizar o empreiteiro, aprovar a  liberação de 15% da caução na 

empreitada de Manutenção e Conservação de Estradas, Valetas, Muros, Pavimentos, 

Sarjetas, Calçadas, Passeios, etc. – Ligação Pluvial e Passeios na Rua dos Talhos – 

Valongo do Vouga (proposta 160/15); ----------------------------------------------------------------- 

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

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

Presidente, datado de 24 de março último, através do qual aprovou a abertura de 

concurso público sem publicidade internacional, nos termos legalmente propostos na 

proposta de abertura de procedimento que se anexa à presente proposta, para a obra 

de Estrada de Acesso ao Centro Escolar de Aguada de Cima, bem como aprovou o 

projeto de execução, o programa de concurso e o caderno de encargos, assim 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 161/15).-------------- 

---------APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS ADMITIDAS E DELIBERAÇÃO DE 

ADJUDICAÇÃO---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aprovar todas as propostas admitidas a cada um dos concursos e sua ordenação e 

adjudicar as seguintes empreitadas: ------------------------------------------------------------------- 

---------Repavimentação da EM 605-1 – Ruas do Casarão, Portela do Sol, Cova da 

Areia e das Flores – Freguesia de Aguada de Cima e Uniões de Freguesias de 

Águeda e Borralha; Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão ao 

concorrente CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDA., pelo valor de 259.892,50 €, ao 

qual será adicionado o IVA, (proposta 163/15);----------------------------------------------------- 

---------Pavimentações e Repavimentações das Ruas do Concelho – Regularização de 

Pavimentos com Deficientes Condições de Aderência – Aguada de Cima, Valongo do 

Vouga, Préstimo e Castanheira do Vouga ao concorrente MOTA-ENGIL, 
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ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A., pelo valor de 197.172,30€, ao qual será 

adicionado o IVA, (proposta 162/15); ------------------------------------------------------------------ 

---------Repavimentação dos Acessos a Cadaveira - Moutedo e a Moita - Limite do 

Concelho ao concorrente ROSAS CONSTRUTORES, S.A., pelo valor de 176.742,00€, 

ao qual será adicionado o IVA (proposta 164/15);------------------------------------------------- 

---------MINUTA DE CONTRATO -------------------------------------------------------------------- 

---------De seguida, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção da Sr.ª 

Vereadora Paula Cardoso e voto contra do Sr. Vereador Miguel Oliveira, ratificar o 

Despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 18 de março do presente ano, através do 

qual procedeu à aprovação da minuta do contrato da empreitada de “Construção do 

Centro de Artes de Águeda” (proposta 165/15); ---------------------------------------------------- 

---------SUSPENSÃO DOS TRABALHOS ------------------------------------------------------------ 

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

Despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 27/03/2015, o qual aprovou a suspensão 

dos trabalhos, por um período de 25 dias a partir do dia 05/03/2015, da empreitada de 

Controlo de Cheias em Águeda – Intervenções nas Secções de Vazão da Ponte do 

Campo, da Ponte de Óis da Ribeira e no Canal Secundário do Rio Águeda “By-Pass” 

em Águeda -Canal Secundário do Rio Águeda – “By-Pass” em Águeda, adjudicada ao 

Consórcio Rosas / Monteadriano (proposta 168/15). ---------------------------------------------- 

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

----------INTERVENÇÕES NOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS E MONITORIZAÇÃO COM 

VISTA À PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, INCLUINDO 

INSTALAÇÃO/MONTAGEM NO ÂMBITO DO PROJETO DA AGÊNCIA PARA A 

SUSTENTABILIDADE E A COMPETITIVIDADE (RUCI / PROJ A3P1)----------------------- 

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

abstenção do Sr. Vereador Miguel Oliveira, ratificar o Despacho do Sr. Vice-

Presidente, datado de 23 de março último, através do qual aprovou a abertura do 

procedimento para celebração de contrato de aquisição de bens para intervenções nos 

edifícios públicos e monitorização com vista à promoção da eficiência energética, 

incluindo instalação/montagem no âmbito do projeto da Agência para a 

Sustentabilidade e a Competitividade (RUCI / Proj A3P1) nos termos e condições 

definidas nas peças de procedimento que foram presentes e aprovadas (proposta 

167/15); -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PLATAFORMA DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - SIGA (SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTÃO APRENDIZAGEM ------------------------------------------------------ 

---------Em cumprimento do 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, aprovado em 
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anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 02 de outubro e Decreto-Lei n.º 149/2012 de 12 de 

julho, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da proposta que foi presente, 

proceder à abertura de procedimento de aquisição de serviços para fornecimento de 

plataforma de gestão de educação municipal - SIGA (Sistema Integrado de Gestão e 

Aprendizagem) (proposta 186/15);---------------------------------------------------------------------- 

---------Relativamente a este assunto, o Sr. Vereador Miguel Vidal de Oliveira, 

apresentou a seguinte recomendação:---------------------------------------------------------------- 

---------”As competências assumidas pelo Município na área da educação justificam 

plenamente a criação de uma plataforma informática integrada de partilha de 

informação, monitorização e auxílio ao planeamento e à gestão do sistema, pelo 

Município e E/AE’s.----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------No entanto, com este novo paradigma, o Município passa a poder aceder a 

dados a que não tinha acesso direto. Importa assim clarificar, em cada caso, quem 

pode aceder a esses dados, os privilégios/proibições de acesso associados a cada 

perfil e os procedimentos que podem justificar o acesso a esses dados.-------------------- 

---------Pelo anteriormente exposto, recomendo pedido de parecer à Comissão 

Nacional de Protecção de Dados relativamente ao Sistema proposto, nomeadamente 

quanto:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------1. À adequação dos perfis de acesso definidos na Proposta ao Executivo 

186/15, assim como aos acessos permitidos a cada um deles, em especial, aos perfis 

relacionados com funções autárquicas.--------------------------------------------------------------- 

---------2. À adequação do alojamento de dados previsto e às garantias de proteção e 

continuidade de acesso à informação, assim como a outras medidas de salvaguarda 

que devam ser garantidas.-------------------------------------------------------------------------------- 

---------3. À pertinência da existência de um mecanismo que permita aos 

alunos/encarregados rastrear as consultadas aos seus dados, nomeadamente o 

momento em que a consulta aconteceu, a identificação do responsável credenciado 

pelo Sistema e o âmbito/procedimento que justifica cada consulta.--------------------------- 

---------DESENVOLVIMENTO E FORNECIMENTO DE WEBSERVICES PARA A 

INTEGRAÇÃO COM O PORTAL DA EDUCAÇÃO EDUBOX, COM O OBJETIVO DE 

GARANTIR O REGISTO CONTABILÍSTICO NA APLICAÇÃO DE CONTABILIDADE 

POCAL SIGMA DA MEDIDATA ------------------------------------------------------------------------- 

---------Em cumprimento do 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, aprovado em 

anexo ao Decreto-Lei n.º 18/08, de 29 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 278/2009 de 02 de outubro e Decreto-Lei n.º 149/2012 de 12 de julho, 
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a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da proposta que foi presente, 

proceder à abertura de procedimento para o desenvolvimento e fornecimento de 

WebServices para a integração com o portal da educação Edubox, com o objetivo de 

garantir o registo contabilístico na aplicação de contabilidade Pocal Sigma da 

Medidata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Neste ponto da Ordem de trabalho, o Sr., Vereador Miguel Oliveira propôs, o 

que foi aprovado, que seja solicitado parecer à Comissão Nacional de Proteção de 

Dados acerca da partilha em apreço. (proposta 187/15). ---------------------------------------- 

 ---------CONTRATO INTERADMINISTRATVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, de acordo com o definido na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e a 

alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar e submeter à consideração da Assembleia 

Municipal a autorização de celebração de contrato interadministrativo de delegação de 

competências na área da educação, nomeadamente no que se refere ao mencionado 

no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 30/2015 de 12 de fevereiro (proposta 195/15).------------ 

---------Durante a analise deste assunto, o Sr. Vereador Edson Santos não se 

encontrava na reunião. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---------PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO DE AJUSTE 

DIRETO DE DESMONTE E REMOÇÃO DE TETO FALSO E RESPETIVA 

ESTRUTURA DE SUPORTE DA NAVE PRINCIPAL DAS PISCINAS MUNICIPAIS------ 

---------Tendo em vista o caráter excecional das obras de desmonte e remoção de teto 

falso e respetiva estrutura de suporte da nave principal das piscinas municipais e a 

sua urgência, pelo perigo que a situação representava, que punha em risco a 

segurança dos utentes da piscina, ou, em caso de encerramento da mesma, 

causariam prejuízos aos munícipes, a Câmara deliberou, por maioria, com a 

abstenção dos Srs. Vereadores, Paula Cardoso e Miguel Oliveira, aprovar o ajuste 

direto que foi feito com a empresa MUNDIMAT, Sociedade Técnica de Materiais de 

Construção, Lda., NIF 504180231, pelo montante 6.930,33€, adicionado do IVA., de 

acordo com o Código dos Contratos Públicos, dado tratar-se de uma situação 

resultante de acontecimentos imprevisíveis pela entidade adjudicante e que, o ajuste 

direto é justificado pelo critério da materialidade, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do 

artigo 24.º do CCP. (proposta 180/15). ---------------------------------------------------------------- 

---------PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRA------------- 

---------Seguidamente, foram presentes as propostas que a seguir se transcrevem, 

parcialmente, com vista a que seja conferido parecer prévio favorável e autorização 

para a contratação dos respetivos serviços:---------------------------------------------------------- 
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---------APOIO TÉCNICO DE FORMAÇÃO DAS APLICAÇÕES MEDIDATA, 

PRESENCIAL NAS DIVERSAS JUNTAS DE FREGUESIA-------------------------------------- 

---------“De acordo com a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, e conforme o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, com a aplicação do regime previsto nos artigos 2.º e 4.º da Lei n.º 75/2014 

de 12 de setembro, submete-se à consideração do Senhor Presidente, propor 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 temos e condições da presente proposta e caderno de 

encargos, em anexo, designada por Aquisição de Serviços de apoio técnico presencial 

nas diversas Juntas de Freguesia, mediante aplicação de procedimento, por Ajuste 

Direto, de acordo com o regime previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º do CCP, 

com convite a Medidata Net, S.A. – Sistemas de Informação para Autarquias, S.A., 

NIF n.º 504990926” (proposta 166/15);---------------------------------- 

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

---------APOIO À ELABORAÇÃO DO CADERNO DE ENCARGOS DO FUTURO 

CONCURSO DE CONCEÇÃO (CONCURSO DE IDEIAS) PARA O PARQUE 

URBANO DA MARGEM SUL DO RIO ÁGUEDA E PARA O PARQUE DE ALTA VILA.-- 

---------“De acordo com a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, e conforme o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, com a aplicação do regime previsto nos artigos 2.º e 4.º da Lei n.º 75/2014 

de 12 de setembro, submete-se à consideração do Senhor Presidente, propor 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 temos e condições da presente proposta e caderno de 

encargos em anexo, designada por Prestação de Serviço de APOIO À ELABORAÇÃO 

DO CADERNO DE ENCARGOS DO FUTURO CONCURSO DE CONCEÇÃO 

(CONCURSO DE IDEIAS) PARA O PARQUE URBANO DA MARGEM SUL DO RIO 

ÁGUEDA E PARA O PARQUE DE ALTA VILA, mediante aplicação de procedimento, 

por Ajuste Direto, de acordo com o regime previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º 

do CCP, com convite a COOPERATIVA DO ENSINO SUPERIOR ARTÍSTICO DO 

PORTO, NIF n.º 501 350 195” (proposta 185/15);-------------------------------------------------- 

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

---------AGENCIAMENTO DE “JAMES ARTHUR" E "SELAH SUE" PARA 

ESPETÁCULOS A REALIZAR NO ÂMBITO DO AGITÁGUEDA 2015 ----------------------- 
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---------“De acordo com a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, e conforme o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, com a aplicação do regime previsto nos artigos 2.º e 4.º da Lei n.º 75/2014 

de 12 de setembro, submete-se à consideração do Senhor Presidente, propor 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 temos e condições da presente proposta e caderno de 

encargos em anexo, designada por Prestação de Serviços de agenciamento de 

“James Arthur" e "Selah Sue", para espetáculos a realizar no âmbito do AgitÁgueda 

2015, mediante aplicação de procedimento, por Ajuste Direto, de acordo com o regime 

previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos, em 

conformidade com a alínea g) do n.º 1 do artigo 115.º do CCP, com convite à empresa 

Soundsgood, Lda., NIF n.º 508 873 967” (proposta 188/15).------------------------------------ 

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

Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira. ------------------------------------------------------ 

---------AGENCIAMENTO DO ARTISTA “JIMMY P" PARA ESPETÁCULO A REALIZAR 

NO ÂMBITO DO AGITÁGUEDA 2015 ---------------------------------------------------------------- 

---------“De acordo com a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, e conforme o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, com a aplicação do regime previsto nos artigos 2.º e 4.º da Lei n.º 75/2014 

de 12 de setembro, submete-se à consideração do Senhor Presidente, propor 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 temos e condições da presente proposta e caderno de 

encargos em anexo, designada por Prestação de Serviços de agenciamento do artista 

“Jimmy P", para espetáculo a realizar no âmbito do AgitÁgueda 2015, mediante 

aplicação de procedimento, por Ajuste Direto, de acordo com o regime previsto na 

alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos, em conformidade 

com a alínea g) do n.º 1 do artigo 115.º do CCP, com convite à empresa Let's Get 

Lost, Unipessoal Lda., NIF n.º 509 798 969” (proposta 189/15);-------------------------------- 

---------Esta deliberação foi tomada por Esta deliberação foi tomada por maioria, com 

as abstenções dos Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira.----------------------- 

---------AGENCIAMENTO DO ARTISTA “PAULO GONZO" PARA ESPETÁCULO A 

REALIZAR NO ÂMBITO DO AGITÁGUEDA 2015-------------------------------------------------- 
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-----------“De acordo com a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro, e conforme o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 

de dezembro, com a aplicação do regime previsto nos artigos 2.º e 4.º da Lei n.º 

75/2014 de 12 de setembro, submete-se à consideração do Senhor Presidente, propor 

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 temos e condições da presente proposta e 

caderno de encargos em anexo, designada por Prestação de Serviços de 

agenciamento do artista “Paulo Gonzo" para espetáculo a realizar no âmbito do 

AgitÁgueda 2015, mediante aplicação de procedimento, por Ajuste Direto, de acordo 

com o regime previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos 

Públicos, em conformidade com a alínea g) do n.º 1 do artigo 115.º do CCP, com 

convite à empresa Artistrada Music Management - Agenciamento e Produção de 

Espetáculos Lda., NIF n.º 505 365 928” (proposta 190/15).------------------------------------ 

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

Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira.------------------------------------------------------- 

-----------DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU) DA CIDADE 

DE ÁGUEDA, DELIMITAÇÃO DE ATÉ 20 ARU’S PARA AS FREGUESIAS DO 

CONCELHO DE ÁGUEDA, ELABORAÇÃO DE UM PROGRAMA ESTRATÉGICO DE 

REABILITAÇÃO URBANA E DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO (PEDU) ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---------“De acordo com a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, e conforme o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, com a aplicação do regime previsto nos artigos 2.º e 4.º da Lei n.º 75/2014 

de 12 de setembro, submete-se à consideração do Senhor Presidente, propor 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 temos e condições da presente proposta e caderno de 

encargos em anexo, designada por Prestação de Serviço para a delimitação da Área 

de Reabilitação Urbana (ARU) da Cidade de Águeda, delimitação de até 20 ARU’S 

para as Freguesias do Concelho de Águeda, elaboração de um Programa Estratégico 

de Reabilitação Urbana e do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), 

mediante aplicação de procedimento, por Ajuste Direto, de acordo com o regime 

previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP, com convite a Sociedade 
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Portuguesa de Inovação – Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação S.A., 

NIF n.º 503821012” (proposta 191/15);---------------------------------------------------------------- 

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

---------APOIO À ELABORAÇÃO DE CANDIDATURAS/PARCERIAS EUROPEIAS E 

NACIONAIS, NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS HORIZON 2020 E PORTUGAL 2020 --

--------“De acordo com a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, e conforme o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, com a aplicação do regime previsto nos artigos 2.º e 4.º da Lei n.º 75/2014 

de 12 de setembro, submete-se à consideração do Senhor Presidente, propor 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 temos e condições da presente proposta e caderno de 

encargos em anexo, designada por Prestação de Serviço de Apoio à Elaboração de 

Candidaturas/Parcerias Europeias e Nacionais, no Âmbito dos Programas HORIZON 

2020 e PORTUGAL 2020, mediante aplicação de procedimento, por Ajuste Direto, de 

acordo com o regime previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP, com convite 

à empresa ALFAMICRO, NIF n.º 501399119” (proposta 193/15);------------------------------ 

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

---------VIGILÂNCIA E SEGURANÇA A REALIZAR NO ÂMBITO DO EVENTO ANUAL 

AGITÁGUEDA 2015 --------------------------------------------------------------------------------------- 

---------“De acordo com a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, e conforme o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, com a aplicação do regime previsto nos artigos 2.º e 4.º da Lei n.º 75/2014 

de 12 de setembro, submete-se à consideração do Senhor Presidente, propor 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 temos e condições da presente proposta e caderno de 

encargos em anexo, designada por aquisição de serviços de vigilância e segurança a 

realizar no âmbito do evento anual AgitÁgueda 2015, mediante aplicação de 

procedimento por Ajuste Direto, de acordo com o previsto na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 20.º do CCP, conjugado com a alínea g) do n.º 1 do artigo 115.º do CCP, com 

consulta à empresa IGPS PROTEK (Segurança Privada PROTEK), NIF 980 403 065” 

(proposta 194/15); ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira. ------------------------------------------------------ 
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---------AGENCIAMENTO DOS “D.A.M.A." PARA ESPETÁCULO A REALIZAR NO 

ÂMBITO DO AGITÁGUEDA 2015 ---------------------------------------------------------------------- 

---------“De acordo com a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, e conforme o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, com a aplicação do regime previsto nos artigos 2.º e 4.º da Lei n.º 75/2014 

de 12 de setembro, submete-se à consideração do Senhor Presidente, propor 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 temos e condições da presente proposta e caderno de 

encargos em anexo, designada por Prestação de Serviços de agenciamento dos 

"D.A.M.A." para espetáculo a realizar no âmbito do AgitÁgueda 2015, mediante 

aplicação de procedimento, por Ajuste Direto, de acordo com o regime previsto na 

alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos, em conformidade 

com a alínea g) do n.º 1 do artigo 115.º do CCP, com convite à empresa Glam Music 

Lda., NIF n.º 510313213” (proposta 196/15). ------------------------------------------------------- 

---------Esta deliberação foi tomada por maioria, com a abstenção da Sra. Vereadora 

Paula Cardoso.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------TÉCNICO SUPERIOR NA ÁREA DA GESTÃO PARA O PROJETO AGUEDA 

LIVING LAB (ALL) ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------“De acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e conforme o disposto na alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º do referido 

diploma legal, bem como o previsto no n.º 5 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 

de dezembro, no n.º 2 do artigo 32.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e no artigo 6.º 

do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, submete-se à consideração do Senhor 

Presidente, propor ao Executivo Municipal que confira parecer prévio favorável e 

autorize a celebração de contrato de avença, conforme a presente proposta, caderno 

de encargos em anexo e mediante aplicação de procedimento, por Ajuste Direto, de 

acordo com o regime previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP) com convite a Pedro Ferreira de Almeida, NIF n.º 

222009110, ficando obrigado a prestar o serviço nos termos e condições definidas na 

cláusula 10.ª do caderno de encargos”.(proposta 197/15).--------------------------------------- 

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

Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira. ------------------------------------------------------ 

---------ORGANIZAÇÃO DO EVENTO FINAL DO PROJETO DA AGÊNCIA PARA A 

SUSTENTABILIDADE E A COMPETITIVIDADE (RUCI / PROJ A3P1------------------------ 
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---------“De acordo com a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, e conforme o previsto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, de 12 de setembro, submete-se à consideração do Senhor Presidente, 

propor 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 temos e condições da presente proposta e 

caderno de encargos em anexo, designada por Aquisição de Serviços de Organização 

do Evento Final do Projeto no Âmbito do Projeto da Agência para a Sustentabilidade e 

a Competitividade (RUCI / Proj A3P1), mediante aplicação de procedimento, por 

Concurso Público sem Publicidade Internacional, de acordo com o previsto na alínea 

b) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP” (proposta 199/15.---------------------------------------------- 

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

---------PROTOCOLO ENTRE O CONSÓRCIO CLIMADAPT.LOCAL E A CÂMARA 

MUNICIPAL DE ÁGUEDA ------------------------------------------------------------------------------- 

---------APROVAÇÃO DA MINUTA --------------------------------------------------------------------- 

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

aprovar a minuta do protocolo que foi presente e se encontra anexo à proposta em 

apreço, a celebrar com o CONSÓRCIO CLIMADAPT.LOCAL e que visa a 

incorporação da adaptação às alterações climáticas ao nível municipal através da 

capacitação da estrutura técnica da Câmara Municipal de Águeda, por meio da 

participação de um técnico da autarquia no programa formativo em adaptação às 

alterações climáticas” (proposta 176/15).------------------------------------------------------------- 

---------PROJETO “100 (DES)EMPREGADOS” ---------------------------------------------------- 

---------PRORROGAÇÃO DO APOIO AO PROJETO CORK TAILOR NO ÂMBITO DO 

CONCURSO MENTES INOVADORAS & CRIATIVAS ------------------------------------------- 

---------Considerando que, no âmbito do Projeto “100 (DES)EMPREGADOS”, foi 

aprovado o projeto Cork Tailor – Hand Made Shoes and Accessories, que se encontra 

direcionado no sentido de criar a primeira marca nacional de sapatos Premium em 

cortiça, e considerando-se que o mesmo tem um grande potencial de sucesso, 

estando em curso a preparação da coleção de Outono/Inverno, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, permitir a prorrogação do apoio técnico/financeiro por mais seis 

meses, a fim de se proceder ao total lançamento da marca no mercado, sendo o apoio 

financeiro o equivalente ao IAS (419,22€), acrescido de subsídio de alimentação, 

subsídio de transporte e seguro, estando já assegurada a disponibilização de um 

espaço para desenvolvimento do projeto, integrado na Incubadora de Empresas de 

Águeda (proposta 177/15).-------------------------------------------------------------------------------- 
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---------PRORROGAÇÃO DO APOIO AO PROJETO TALABRIGA 3D NO AMBITO DO 

CONCURSO MENTES INOVADORAS & CRIATIVAS ----------------------------------------                           

---------Verificou-se que, no âmbito do projeto “100 (DES)EMPREGADOS” foi aprovado 

o projeto Talábriga 3D, de Filipe José da Silva Rebelo, que inicialmente visava, 

apenas, a modelação tridimensional das ruínas arqueológicas presentes na Estação 

Arqueológica do Cabeço do Vouga mas que, entretanto, evoluiu para o 

desenvolvimento de plataformas digitais (WEB ou aplicações móveis) que permitam a 

divulgação do Património Histórico e Arqueológico, resultado da sua modelação virtual 

tridimensional, trabalho ainda em desenvolvimento para se tornar num serviço/produto 

comercializável, a Câmara, tendo em vista o interesse deste trabalho para o município, 

deliberou, por unanimidade, a prorrogação do apoio técnico/financeiro por mais seis 

meses, a fim de se proceder ao total lançamento do produto no mercado, sendo o 

apoio financeiro o equivalente ao IAS (419,22€), acrescido de subsídio de 

alimentação, subsídio de transporte e seguro, estando já assegurada a 

disponibilização de um espaço para desenvolvimento do projeto, integrado na 

Incubadora de Empresas de Águeda (proposta 178/15). ---------------------------------------- 

----------FESTIVAL AGITÁGUEDA --------------------------------------------------------------------- 

----------REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS TALENTOS AGITÁGUEDA ---------

-Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o REGULAMENTO DE 

PARTICIPAÇÃO NOS TALENTOS AGITÁGUEDA, o qual se encontra anexo à 

presente proposta (proposta 179/15). ----------------------------------------- 

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

deliberação à aprovação da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------- 

--------- REGULAMENTO DO "AGITÁGUEDA ART FESTIVAL” ------------------------------- 

---------Tendo-se verificado algumas dificuldades a nível informático, na proposta 

apresentada foi deliberado, por unanimidade, retirar, o REGULAMENTO DO 

"AGITÁGUEDA ART FESTIVAL”, o qual se encontra anexo à presente proposta 

(proposta 198/15);------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------CONCURSO PÚBLICO – CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO EDIFÍCIO 

DESIGNADO ESPAÇO CIDADE, CONCELHO DE ÁGUEDA ---------------------------------- 

---------N-a continuação dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, uma vez 

que não se trata de um contrato típico de concessão de um serviço público, autorizar a 

abertura de Concurso Público para a concessão da exploração do edifício designado 

por Espaço Cidade, sito no Jardim Conde Sucena, na cidade de Águeda ao abrigo do 

disposto no Decreto-Lei n.º 280/2007 de 1 de agosto na redação atual, aplicando-se 

subsidiariamente o regime aplicável à contratação pública, por força dos artigos 278.º 
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e 280.º e do Código dos Contratos Públicos, nos temos e condições da presente 

proposta, do Programa de Concurso e Caderno de Encargos em anexo à mesma 

(proposta 181/15);------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

deliberação à aprovação da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------- 

---------CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO E GESTÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA 

ESCOLA PRIMÁRIA DE MACIEIRA DE ALCÔBA, PARA FUNCIONAR COMO 

RESTAURANTE TÍPICO, SITO NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DO PRÉSTIMO E 

MACIEIRA DE ALCÔBA, CONCELHO DE ÁGUEDA --------------------------------------------- 

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

tratando de um contrato típico de concessão de um serviço público, nos termos 

definidos no artigo 6.º, n.º 1, alínea c), do Código dos Contratos Públicos, autorizar a 

abertura de Concurso Público, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 280/2007 de 1 

de agosto na redação atual, aplicando-se subsidiariamente o regime aplicável à 

contratação pública, por força dos artigos 278.º e 280.º e do Código dos Contratos 

Públicos, nos temos e condições da presente proposta, do Programa de Concurso e 

Caderno de Encargos em anexo à mesma, para a “Concessão de exploração e gestão 

do edifício da antiga escola primária de Macieira de Alcôba, para funcionar como 

restaurante típico, sito na União das freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba, 

concelho de Águeda” (proposta 182/15);-------------------------------------------------------------- 

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

deliberação à aprovação da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------- 

---------TOPONÍMIA DE REDE VIÁRIA---------------------------------------------------------------- 

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

foi presente para a toponímia da rede viária da UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

RECARDÃES E ESPINHEL (proposta 184/15);----------------------------------------------------- 

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

---------REDUÇÃO DA TAXA DE IMI EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE DEPENDENTES 

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

em vista o exposto na proposta que foi presente e o disposto no n.º 13 do artigo 112.º 

do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovar a redução da taxa de IMI em 

função do número de dependentes, nos seguintes valores: ------------------------------------- 

---------Em 10% para as famílias com 1 filho, em 15% para as famílias com 2 filhos, e 

em 20% para as famílias com 3 filhos ou mais. ----------------------------------------------------- 

--------Mais foi deliberado, nos termos da alínea ccc) do n.º 2 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, submeter esta proposta à Assembleia Municipal para 
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aprovação e posterior envio à Direcção-Geral dos Impostos, de acordo com o n.º 14 

do artigo 112.º do Código IMI (proposta 192/15);--------------------------------------------------- 

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

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

Se seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar a IRMANDADE DE SÃO 

GERALDO, com sede na Rua da Cancela, em Bolfiar, na União de Freguesias de 

Águeda e Borralha, do pagamento das taxas, relativamente à construção de edifício 

destinado a sede da Irmandade de São Geraldo, acordo com o n.º 1, da alínea e) do 

artigo 18.º/I do Código Regulamentar do Município de Águeda (proposta 169/15);------- 

---------CERTIDÃO DE DESTAQUE -------------------------------------------------------------------- 

---------A requerimento de ARTUR JORGE DIAS OLIVIERA E OUTRO, residente na 

Rua do Campo, em Barrô, na União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, emitir certidão de destaque de uma parcela de 

terreno com a área de 1580,00 m², a destacar de um prédio com a área total de 

3129,00 m², que possui na Rua Porta das Vacas, Albegada, na União de Freguesias 

de Barrô e Aguada de Baixo, atendendo a que a Divisão de Gestão Urbanística 

informou que a pretensão cumpre o disposto nos nºs 4 e 10 do artigo 6.º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º136/14, 

de 9 de setembro, e porque o prédio se situa em perímetro urbano e as duas parcelas 

resultantes do destaque confrontam com arruamento público (proposta 170/15). -------- 

---------REDUÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA – INCENTIVO JOVEM --------------------- 

Presente, a seguir, um requerimento através do qual ANA RITA FERREIRA DIAS, 

residente na Rua João Batista Vidal, no Lugar de Aguieira, na Freguesia de Valongo 

do Vouga, solicita a redução de pagamento de taxa referente à construção de uma 

habitação a construir num terreno sito na Rua Viela da Várzea, no referido Lugar de 

Aguieira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Verifica-se que a requerente reúne os requisitos mencionados no n.º 2 do artigo 

20.º/I, do Código Regulamentar do Município de Águeda, uma vez que rendimento 

mínimo mensal não excede o equivalente a dois salários e meio mínimos nacionais, a 

idade não é superior a 30 anos e o prédio destina-se à primeira habitação própria e 

permanente, por um período mínimo de cinco anos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a redução da taxa, nos termos do artigo 20.º/I do Código 

Regulamentar, no valor de 80%, sendo que, de acordo com o estabelecido nos artigos 

116.º e 117.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro e nos termos estabelecidos na 

Tabela de Taxas, o valor a pagar seria de 863.50€ pelo que a requerente fica sujeita 

ao pagamento de 172,70€ (proposta 172/15);------------------------------------------------------- 
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---------Eram doze horas e quinze 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 Jurista redigi e subscrevo juntamente com o Sr. 

Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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