
ATA DA REUNIÃO NÚMERO 8/15 DO EXECUTIVO MUNICIPAL

REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL DE 2015  

---------Aos vinte e um 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  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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

---------Dando início  a  este  ponto  da ordem de trabalhos,  a  Sr.ª.  Vereadora  Paula

Cardoso  elogiou  a  forma  como  decorreu  a  cerimónia  de  receção  que  a  Câmara

efetuou à Comitiva de Rio Grande, que iniciou uma visita ao Concelho de Águeda na

passada  segunda-feira,  tendo  realizado  diversas  reuniões  de  trabalho  com  a

Associação  Empresarial  de  Águeda,  visita  a  diversas  empresas,  ao  Parque

Empresarial  do Casarão e à Escola Superior  de Tecnologia  e Gestão de Águeda,

fazendo votos para que esta visita se traduza numa oportunidade de reforçar os laços

de  geminação  com  aquela  cidade,  mas  também  no  desenvolvimento  de  projetos

conjuntos, trazendo benefícios para a população aguedense. ---------------------------------

----------Continuando  a  sua  intervenção,  a  Sr.ª  Vereadora  Paula  Cardoso  deu

conhecimento que o Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia da República tomou a

iniciativa de visitar, em todo o país, tantas empresas quanto o número de elementos

que  o  compõem,  com  o  intuito  de  identificar  os  constrangimentos  da  indústria

portuguesa  e  de  valorizar  os  esforços  e  o  contributo  dos  empresários  e  dos

trabalhadores na recuperação económica do país. -----------------------------------------------

----------  Também a Sr. Vereador Miguel Oliveira não quis deixar de manifestar o seu

contentamento  e  congratular  a visita  da  Comitiva  de Rio  Grande  ao Concelho de

Águeda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------ATA DE REUNIÕES ANTERIORES  ---------------------------------------------------------

---------Continuando  os  trabalhos,  foram aprovadas,  por  unanimidade,  as  atas  das
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reuniões realizadas a 07 e 10 do corrente mês de abril, tendo-se dispensada a sua

leitura,  uma  vez  que  foram  disponibilizadas  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. ------------------------------------

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

---------LIBERAÇÃO DE GARANTIA ------------------------------------------------------------------

---------Tendo sido vistoriada a totalidade da obra Retificação dos Pontões na E.M.575,

em Valongo do Vouga e verificando-se que a mesma se encontra concluída, nenhuma

observação havendo a fazer, não apresentado deficiências, indícios de ruína ou falta

de  solidez,  pelas  quais  se  deva  responsabilizar  a  respetiva  firma  adjudicatária,  a

Câmara  deliberou,  por  unanimidade,  proceder  à  liberação  de  30%  da  caução

existente, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012,

de 22 de agosto (proposta 214/15); -------------------------------------------------------------------

---------   RECEÇÃO DEFINITIVA------------------------------------------------------------------------

---------Tendo sido vistoriada a totalidade das obras a seguir indicadas e verificando-se

que as mesmas se encontram concluídas e na devida ordem, nenhuma observação

havendo a fazer, não apresentando deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou

falta  de  solidez,  pelas  quais  se  possa  responsabilizar  as  firmas  adjudicatárias,  a

Câmara deliberou, por unanimidade, receber, definitivamente, as obras em causa 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: -------------------------------------------------------------------------------

----------Segurança Rodoviária  em Ruas e  Vias  Municipais  – Sinalização Horizontal

(Marcas  Rodoviárias)  da  N333  da  Rotunda da  Fechadura  ao  Limite  do  Concelho

(proposta 215/14); ----------------------------------------------------------------------------------------

---------Pavimentação da rua da Ribeira, em Vale Domingos (proposta 218/15); ----------

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

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

---------PROJETO  JOVEM  –  ASSOCIAÇÃO  CULTURAL  E  RECREATIVA  DE

FERMENTELOS--------------------------------------------------------------------------------------------

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

Vereador João Clemente, datado do dia 26 do mês de março último, através do qual

isentou  a  Projeto  Jovem  –  Associação  Cultural  e  Recreativa  de  Fermentelos  do

pagamento de taxas da licença especial de ruído, para o baile de páscoa, a realizar no

dia 5 de abril, no espaço da Associação, sito em Fermentelos (proposta 216/15). --------
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--------- ASSOCIAÇÃO BAPTISTA DE ÁGUEDA SHALOM-------------------------------------

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

Associação  Baptista  de  Águeda  –  Shalom,  do  pagamento  das  taxas  referentes  à

ocupação do espaço na Praça 1º de Maio (junto ao Parque Infantil), para a realização

de uma feira de artigos usados, a realizar no próximo dia 9 de maio, entre as 8.00h e

as 19.00h, cuja receita se destina à angariação de fundos para a manutenção da

associação (proposta 223/15). -------------------------------------------------------------------------

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

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

interesse da iniciativa, que irá decorrer nas instalações da Escola Secundária Marques de

Castilho  e  é  certificado  pela  ACIBI  –  Associação  Comercial  e  Industrial  da  Bairrada,

assumir  o  pagamento  de  três  inscrições  na  formação  "Gestão  &  Sucessão  em

Organizações de Economia Social e Solidária” - para as associações AMAR, O Catraio

e  UCIPSS –  Águeda,  -  sorteadas  entre  todas as  IPSS's  do  Concelho,   no  valor  de

1.080,00€, a pagar  à Academia de Cultura e Solidariedade Social, organizadora do evento

(proposta 217/15); ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

---------OBRAS DE ADAPTAÇÃO DE HABITAÇÃO------------------------------------------------

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

descrito  na  proposta  que  foi  presente,  apoiar  na  criação  de  acessibilidades  que

facultem  a  mobilidade  e  a  higiene  da  munícipe  Maria  Isabel  Rodrigues  Antunes,

assumindo  os  custos  das  obras  necessárias,  que  serão  realizadas  pela  firma

Magalhães e Ramalho, Lda., até ao montante de 3.075,00€, no âmbito do Socializar+,

alínea b), n.º 1, artigo 59.º/E do Código Regulamentar (proposta 219/15). -----------------

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

---------PLANO TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2015/2016-------

-------- Apreciado o processo que foi presente, a Câmara deliberou, por unanimidade,

aprovar  o  Plano de  Transportes  Escolares  para  o  ano  letivo  2015/2016  (proposta

220/15).-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

--------- AQUISIÇÃO DO LOTE 49 - FEBOL - FERRAGENS DA BORRALHA, LDA, DE

ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 7.º DO REGULAMENTO MUNICIPAL------

---------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, vender o lote

49 do Parque Empresarial do Casarão, com uma área de 3 233 m², à empresa Febol –

Ferragens  da  Borralha,  Lda.,  conforme  o  previsto  no  artigo  7.º  do  Regulamento

Municipal do PEC Águeda e da proposta que foi presente, ficando a firma adquirente
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sujeita  ao  pagamento  do valor  de 48 495,00 €  no ato  de assinatura do respetivo

contrato. (proposta 221/15). -----------------------------------------------------------------------------

---------CONSTITUIÇÃO  DE  DIREITO  DE  SUPERFICIE  DOS  LOTES  37  E  38  -

LIGHTENJIN – SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, DE ACORDO COM O PREVISTO NO

ARTIGO  6.º  DO  REGULAMENTO  MUNICIPAL  DO  PARQUE  EMPRESARIAL  DO

CASARÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

aprovar a constituição de direito de superfície,  por 50 anos, dos lotes 37 e 38 do

Parque Empresarial do Casarão, a efetuar com a empresa Lightenjin – Sistemas de

iluminação, Lda., de acordo com o previsto no artigo 6.º do Regulamento Municipal do

PEC Águeda (proposta 222/15). -----------------------------------------------------------------------

--------- CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFICIE DO LOTE 12 - IMAGEM DE

FÉRIAS UNIPESSOAL, LDA, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 6.º DO

REGULAMENTO MUNICIPAL--------------------------------------------------------------------------

---------De seguida, analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por

unanimidade, aprovar  a constituição de direito  de superfície  do lote 12  do Parque

Empresarial do Casarão, por um período de 50 anos, a favor da empresa Imagem de

Férias  Unipessoal,  Lda,  de  acordo  com  o  previsto  no  artigo  6.º  do  Regulamento

Municipal do PEC Águeda (proposta 225/15). -----------------------------------------------------

---------CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO RÉS DO

CHÃO DA ESCOLA PRIMARIA JUNTO A NACIONAL Nº 1-------------------------------------

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

Protocolo que foi presente e que tem por objeto a cedência, à Bela Vista - Centro de

Educação Integrada, dos direitos de utilização e exploração das instalação do rés-do-

chão da antiga Escola Primária da Estrada Nacional sita na Rua da Misericórdia, em

Águeda, uma vez que, embora esta IPSS desenvolva as suas atividades em edifício

próprio, as suas instalações não estão licenciadas o que, considerando a legislação e

exigências  do  Instituto  de  Segurança  Social,  tem  sido  um  constrangimento  no

desenvolvimento  das  suas  atividades  e  no  alargamento  e  revisão  de  acordos  de

cooperação  com  o  ISS  que  pretende  implementar,  bem  como  um  entrave  a

candidaturas a determinados projetos de financiamento público (proposta 224/15).----

---------AQUISIÇÃO  DE  IMÓVEL,  PROPRIEDADE  DA  ARCA  DA  BOTAREU  E

CEDÊNCIA À BELA VISTA-------------------------------------------------------------------------------

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por maioria, com as abstenções dos Srs.

Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, adquirir à Arca da Botaréu – Associação

Recreativa e Cultural de Águeda, um imóvel da sua propriedade, sito na Rua Heróis do

Ultramar,  na União de Freguesias de Águeda e Borralha,  inscrito na matriz predial

4



urbana desta freguesia, com o artigo 2637, com área total de 835 m², a confrontar de

norte com herdeiros de Joaquim Simões Dias, de sul com estrada, de nascente com

Armando  de  Sousa  Rodrigues  dos  Santos  e  de  poente  com  António  Rodrigues

Antunes,  pelo  valor  de  160.000,00€  (cento  e  sessenta  mil  euros),  e  aprovar  um

Protocolo de Cedência das referidas Instalações à Bela Vista – Centro de Educação

Integrada que, atualmente, apenas desenvolve atividades correspondentes ao Centro

de Atividades de Tempos Livres apenas para crianças e jovens a frequentar o 1.º ciclo

e pretende solicitar o alargamento ao Instituto de Segurança Social para Centro de

Atividades de Tempos Livres de 2.º e 3.º ciclo, atividade inexistente na freguesia e que,

pelas solicitações que a Associação tem, é considerada uma necessidade a colmatar

(proposta 226/15). ------------------------------------------------------------------------------------------

---------PRÉMIOS CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA -----------------------------------------

-------- MELHOR ALUNO DO ENSINO BÁSICO (3º CICLO) DO AGRUPAMENTO DE

ESCOLAS DE VALONGO DO VOUGA---------------------------------------------------------------

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

atribuir  o Prémio Escolar  “Câmara Municipal  de Águeda” - Melhor aluno do ensino

básico  (3º  ciclo)  do  Agrupamento  de  Escolas  de  Valongo  do  Vouga,  no  valor  de

250,00€ à aluna, Diana Cristina Marques Cancela (proposta 227/15).----------------------

---------INSTALAÇÃO DOS JULGADOS DE PAZ NO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA----------

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

conformidade com o n.º 1 do artigo 23.º, alínea j) e k) do n.º 2 do artigo 25.º, e ccc) do

n.º 1 do artigo 33.º, todos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e tendo em vista o

referido  na  proposta  que  foi  presente,  submeter  à  autorização  da  Assembleia

Municipal,  mandatar o Sr.  Presidente da Câmara de Águeda para negociar  com o

Ministério  da  Justiça,  os  instrumentos  de  cooperação  necessários  para  regular  a

instalação, organização e funcionamento do Julgado de Paz no Município de Águeda

(proposta 228/15). -----------------------------------------------------------------------------------------

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

---------PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAR--------

-------- 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: --------------------------------------------------------

----------TÉCNICO SUPERIOR, PARA A ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL------------------

----------”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, com a aplicação do regime previsto nos artigos 2.º e 4.º da Lei 75/2014
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de 12 de setembro, 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 Edgar Barão Vidal de Almeida,

NIF n.º  198472307,  ficando obrigado a  prestar  o  serviço  nos  termos e  condições

definidas na cláusula 10ª do caderno de encargos” (proposta 229/15). ---------------------

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

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

---------TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÉDIA-----------------------------------------

---------”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 ao Sr. Fábio Daniel Rodrigues Simões, NIF n.º

224060260, ficando obrigado a prestar o serviço nos termos e condições definidas na

cláusula 10ª do caderno de encargos” (proposta 232/15). ---------------------------------------

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

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

---------   RESPOSTA A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO -------------------------------------

---------ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ACESSO DO PARQUE EMPRESARIAL DO

CASARÃO À REDE VIÁRIA FUNDAMENTAL------------------------------------------------------

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

despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 15 do corrente mês de abril, que aprovou

a resposta aos pedidos de esclarecimento às questões e pedidos de esclarecimentos

colocados pelos interessados à Prestação de Serviços para a Elaboração de Projeto

de Acesso do Parque Empresarial do Casarão à Rede Viária Fundamental (proposta

230/15); -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

---------CONSULTA PUBLICA DA 7º ALTERAÇÃO-------------------------------------------------
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---------No prosseguimento dos trabalhos,  a Câmara deliberou, por unanimidade, de

acordo com o estipulado nos artigos 99.º, 100.º e 101.º do Código do Procedimento

Administrativo e artigo 33.º/n.º 1, k) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar,

para submissão a consulta pública pelo prazo de 30 dias, a 7ª alteração ao Código

Regulamentar  do  Município  de  Águeda,  cujo  projeto  foi  presente  e  se  encontra

arquivado na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião (proposta 231/15).---

---------Eram onze 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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