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ACTA DA REUNIÃO  NÚMERO 18/15 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 1 DE SETEMBRO DE 2015 

 

 

 

 

---------No primeiro dia do mês de setembro de dois mil e quinze, realizou-se uma 

reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de GIL NADAIS RESENDE 

FONSECA, e com a presença dos Srs. Vereadores MARIA PAULA DA GRAÇA 

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

OLIVEIRA e JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE. ---------------------------------------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, SILVIA LARANJEIRA MARTINS.--------------- 

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

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

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

----------Foi deliberado, por unanimidade justificar as faltas dadas pelos Srs. 

Vereadores JORGE HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA e EDSON CARLOS 

VIEGAS SANTOS.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

que a mesma se encontra concluída 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 referidas obras 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:------------  

-----------REPAVIMENTAÇÃO DA RUA CORREIRA MIRANDA, TRAVASSÔ 

(PROPOSTA 462/15); ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

------------PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO MOINHO DO VENTO, BELAZAIMA DO 

CHÃO (PROPOSTA 463/15);---------------------------------------------------------------------------- 

------------PAVIMENTAÇÃO DOS ARRUAMENTOS PUBLICOS ENVOLVENTES AO 

CENTRO PAROQUIAL, EM FERMENTELOS (PROPOSTA 480/15);------------------------ 

-----------EXTENSÕES DE REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO NO CONCELHO - 
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TRAVESSA DA TAPADA VELHA - REDE DE AGUAS PLUVIAIS (PROPOSTA 482/15),  

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

----------REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS DA CERCIAG, CARMELEIRAS DE CIMA, 

PINHAL DAS CABANAS E RUA DO POALHO (PROPOSTA 496/15);----------------------- 

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

Senhor Presidente, datado de 27 de agosto findo, através do qual procedeu à 

aprovação da Minuta do Contrato da empreitada de “Requalificação das Ruas da 

CERCIAG, Carmeleiras de Cima, Pinhal das Cabanas e Rua do Poalho”.----------------- 

---------- RETIFICAÇÃO EFETUADA AO CADERNO DE ENCARGOS – CLÁUSULAS 

COMPLEMENTARES, NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS N.ºs 3 E 4 DO ARTIGO 

50.º DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS RETIFICACAO DE PECAS DO 

PROCEDIMENTO (ARTIGO 50.º DO CCP) - PONTE DE OIS DA RIBEIRA–

CONCLUSÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Miguel Oliveira e Paula Cardoso, ratificar o despacho do Sr. Presidente, 

datado de 26/08/2015, que aprovou a retificação efetuada ao Caderno de Encargos – 

Cláusulas Complementares, nos termos do disposto nos nºs 3 e 4 do artigo 50.º do 

Código dos Contratos Públicos, referente à obra de Controlo de Cheias em Águeda – 

Intervenções nas Secções de Vazão da Ponte do Campo, da Ponte de Óis Ribeira e 

no Canal Secundário do Rio Águeda “By-Pass” em Águeda – Canal Secundário do 

Rio Águeda – Ponte de Óis da Ribeira – Conclusão, de acordo com o mencionado na 

ata n.º 01 que, também, foi presente (proposta 487/15).----------------------------------------- 

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

-----------DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE CADUCIDADE ----------------------------------- 

---------- VERA MÓNICA ALMEIDA SANTOS ------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a intenção de 

caducidade do pedido de licenciamento da construção de habitação a construir no 

Lugar da Fontinha na União de Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, a 

que se refere o Processo n.º 224/11), uma vez que a requerente Vera Mónica Almeida 

Santos não levantou o alvará de licença de construção, o que deveria ter acontecido 

no prazo de dois anos, a contar da data da notificação do ato de licenciamento 

(4.06.2012), conforme o referido no nº.3, do art. 1º.do Decreto-Lei 120/2013, de 21 de 

agosto - Regime excecional de extensão de prazos (proposta 479)-------------------------- 

---------REDUÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS - INCENTIVO JOVEM ------------------- 

---------TIAGO URBANO PIRES (PROPOSTA 472/15) ------------------------------------------- 
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---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto 

no nº.4, do artº.20º./I, do Código Regulamentar do Município de Águeda, reduzir em 

70%, a taxa relativa à construção de habitação que Tiago Urbano Pires, residente na 

Rua do Caminho de Óis, na Freguesia de Fermentelos, pretende edificar num terreno 

sito em Quinta do Rei, na referida Freguesia de Fermentelos, tendo em vista que se 

trata de um jovem solteiro que reúne os requisitos mencionados no nº.2, do artigo 

20º/I, do Código Regulamentar do Município de Águeda, com um rendimento mínimo 

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

com 26 anos de idade e porque se trata da sua primeira habitação própria e 

permanente, por um período mínimo de cinco anos (proposta 472/15).--------------------- 

----------EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS-------------------------------------------------------------- 

----------ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS, DURANTE UM MÊS, AOS ALUNOS 

DA ESCOLA MUNICIPAL DE NATAÇÃO (PROPOSTA 464/15); ------------------------------ 

----------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, devolver aos 

alunos da Escola de Natação o pagamento de uma mensalidade, ao abrigo do 

disposto no n.º 5/C6 do Código Regulamentar do Município de Águeda, considerando 

que, no âmbito dos trabalhos de manutenção preventiva, inseridos no Plano de 

Manutenção, se constatou que a remoção do tecto falso da Piscina Municipal e a 

respetiva estrutura de suporte, se revestia de uma intervenção com caráter de 

urgência e excecional, por esta apresentar risco de colapso, e não tendo sido possível 

avisar, em tempo útil, os respetivos utentes que se viram privados de usufruir daquele 

equipamento durante um mês (proposta 464/15).------------------------------------------------- 

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

----------MELHORES ALUNOS DO ENSINO BÁSICO (3ª CICLO) E SECUNDÁRIO DA 

ESCOLA SECUNDÁRIA ADOLFO PORTELA, NO ANO LETIVO 2014/2015 

(PROPOSTA 466/15);------------------------------------------------------------------------------------- 

--------No prosseguimento do trabalhos a Câmara deliberou, por unanimidade, de 

acordo com o Artigo 5º/G2, ponto 3, do Código Regulamentar do Município de 

Águeda, atribuir os prémios aos melhores alunos do ensino básico (3º ciclo) e 

secundário do ano letivo 2014/2015 da Escola Secundária Adolfo Portela, no valor de 

250,00€, ao melhor aluno do ensino básico, Bruna Filipa Martins Portela Alves e no 

valor de 500,00€, ao melhor aluno do ensino secundário, Ana Rita Pereira Nunes 

(proposta 466/15); ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------APOIO FINANCEIRO --------------------------------------------------------------------------- 
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---------- ATIVAMAIS - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA, 

SAÚDE E BEM-ESTAR PELA ORGANIZAÇÃO DA 3ª CORRIDA E CAMINHADA 

SOLIDÁRIA + (PROPOSTA 484/15);------------------------------------------------------------------ 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. 

Vereador Miguel Oliveira, de acordo com o disposto no artigo 9º do Decreto-Lei nº 

273/2009 de 1 de outubro, que define o regime jurídico dos contratos-programa de 

desenvolvimento desportivo, bem como o disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, aprovar o Contrato-Programa que 

foi presente e que estipula as condições de atribuição de um apoio financeiro no valor 

de 1.205,40€ e um apoio logístico à AtivaMais – Associação para a Promoção da 

Atividade Física, Saúde e Bem-Estar no âmbito da organização da 3ª Corrida e 

Caminhada Solidária + ----------------------------------------------------------------------------------- 

----------PROPOSTA DE ADMISSÃO DAS CANDIDATURAS À MEDIDA 3 PROJETO 

100 (DES)EMPREGADOS – EDIÇÃO 2015/2016 ------------------------------------------------ 

-----------Seguidamente, tendo em vista as dúvidas surgidas, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, retirar, para melhor apreciação, a proposta de admissão das 

candidaturas apresentadas à medida 3 do projeto 100 (des)empregados – edição 

2015/2016 .--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

para contratar os respetivos serviços:----------------------------------------------------------------- 

----------DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DO 

DESEMPENHO COGNITIVO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA 

(PROPOSTA 465/15);------------------------------------------------------------------------------------- 

----------”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, 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 termos e condições da presente proposta e caderno de encargos em 

anexo, designada por Aquisição de Serviços para Desenvolvimento de um Sistema de 

Monitorização do Desempenho Cognitivo da População do Município de Águeda, 
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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 Neuroinova, Lda, 

NIF n.º 509678092”---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Esta deliberação foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------- 

-----------SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM PLANO DE 

AÇÃO E GESTÃO PARA A INCUBADORA CULTURAL DE ÁGUEDA 

(INCA)(PROPOSTA 485/15);----------------------------------------------------------------------------

--------- 

----------”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 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 termos e condições da presente proposta e caderno de 

encargos em anexo, designada por Prestação de serviços para elaboração e 

implementação de um Plano de Ação e Gestão para a Incubadora Cultural de Águeda 

(InCA), 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, com convite à empresa J. AIDOS, 

Consultoria e Gestão de Projetos, Lda (NIF 505309874)”--------------------------------------- 

-----------Esta deliberação foi tomada por unanimidade, na condição de ser 

acrescentada a obrigatoriedade de elaboração do Plano a implementar, na cláusula 

10ª do Caderno de Encargos.--------------------------------------------------------------------------- 

----------MONTAGEM DE STAND PARA O EVENTO TECHDAYS AVEIRO (PROPOSTA 

493/15);------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------”De acordo com a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013de 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 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 termos e condições da presente proposta e caderno de 

encargos em anexo, designada por Prestação de serviços para montagem de stand 
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para o evento TECHDAYS Aveiro, 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, em conformidade com a alínea g) do n.º 1 do artigo 115.º do 

CCP, com convite à empresa Procer – Edições e Comunicações, SA, NIPC 504 559 

133”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

-----------AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DA VIA E 

RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA 

(PROPOSTA 483/15);------------------------------------------------------------------------------------- 

------------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar Despacho do 

Senhor Presidente, datado de 21 de agosto findo, através do qual procedeu à 

aprovação da Minuta do Contrato de Aquisição de Serviços para a Limpeza da Via e 

Restabelecimento das Condições de Segurança Rodoviária. --------------------------------- 

----------CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS------------------------------------------------------------ 

----------ELABORAÇÃO DE NORMAS - RISCOS, ETICA E CONTROLO INTERNO 

(PROPOSTA 468/15);------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, dadas as dúvidas 

suscitadas, retirar este processo que se refere à contratação dos Serviços para 

elaboração de normas (riscos, ética e controlo interno).----------------------------------------- 

-----------QUIOSQUE SITO NA AVENIDA JAOQUIM VALENTE DE ALMEIDA ----------- 

----------PEDIDO DE PERDÃO DE DIVIDA E ALTERAÇÃO DE EXPLORADOR 

(PROPOSTA 467/15).------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Tendo em vista as questões levantadas acerca do requerido, foi deliberado, 

por unanimidade, retirar este assunto, para recolha de esclarecimentos que permitam 

ao executivo à tomada de uma deliberação numa próxima reunião. ------------------------- 

---------TOPONIMIA ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------REDE VIÁRIA DE AGUADA DE CIMA (PROPOSTA 469/15);------------------------ 

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

aprovar o topónimo “Rua das Escolas”, para a via que liga a Rua do Engenho à Rua 

da Canada, na freguesia de Aguada de Cima, conforme foi aprovado, também, em 

reunião de 29 de julho último pela respetiva junta de  Freguesia.-------------------------------- 

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

----------ADENDA A PROTOCOLOS DE PARCERIAS RELATIVAS A ATIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (PROPOSTA 489/15) ------------------------------------- 
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----------Seguidamente, analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, aprovar as Adendas mencionadas na mesma, a efetuar aos 

Protocolos de Parceria no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular, tendo 

em vista a necessidade de alterar o procedimento relativo às transferências do valor 

dos seguros de acidentes pessoais dos docentes afetos ao desenvolvimento das 

atividades.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Mais foi deliberado, no que se refere à adenda ao Contrato Interadministrativo 

n.º 280/14, celebrado com a Junta de Freguesia de Valongo, considerando que a 

Câmara Municipal pode delegar competências nas Juntas de Freguesia para a 

execução de determinadas tarefas, conforme previsto no artigo 131º da Lei 

n.º75/2013, e que conforme a alínea k) do nº 1 do artigo 25º e as alíneas l) e m) do nº 

1 do artigo 33º da referida Lei, aprovar a adenda proposta e, posteriormente, 

submeter essa resolução à aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------- 

-----------CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS PARA APOIO E GESTÃO DE PESSOAL 

NÃO DOCENTE DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO DO CONCELHO 

(PROPOSTA 490/15);------------------------------------------------------------------------------------- 

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

protocolos, nos termos da Minutas que foram presentes, para Apoio à Gestão do 

Pessoal Não Docente nas Escolas do Concelho, com vista à constituição das 

parcerias indicadas na proposta que foi analisada, e que se destinam à prestação de 

Apoio à EB1 de Paradela, à EB1 de Belazaima, à EB1 de Serém e à Escola Básica 

de Macinhata do Vouga.---------------------------------------------------------------------------------- 

---------Mais foi deliberado, uma vez que os protocolos pressupõem despesa 

plurianual, submeter esta resolução à aprovação da Assembleia Municipal, conforme 

previsto na Lei n.º 8/2012. ------------------------------------------------------------------------------- 

----------CESSAÇÃO DO PROTOCOLO DE PARCERIA NO ÂMBITO DAS 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - CENTRO DE APOIO SOCIAL 

E ANIMAÇÃO DE SEGADÃES (CASAS) (PROPOSTA 434/15); ------------------------------ 

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

aprovar a cessação do protocolo de parceria com a instituição CASAS, por se tornar 

desnecessária com o encerramento do estabelecimento escolar do Ensino Básico de 

Segadães.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------PROTOCOLOS --------------------------------------------------------------------------------- 

----------PROGRAMA SAMA – PROTOCOLOS ENTRE A IP – INFRAESTRUTURAS 

DE PORTUGAL. S.A. E A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA ------------------------------ 
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------------Seguidamente, a Câmara, depois e analisar cada um dos processos, 

deliberou, ratificar os Despachos do Sr. Presidente, datados de 19 de agosto último, 

através do qual aprovou os seguintes protocolos, referentes ao projeto SAMA, que se 

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

----------INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓTICA EM APOIOS EXISTENTES DA 

EDP NA EN 333 ENTRE O KM 21+900 E O KM 22+000 (PROPOSTA 473/15).----------- 

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

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

-----------IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE APOIO PARA A INSTALAÇÃO DE CABO DE 

FIBRA ÓTICA NA EN 333 AO KM 22+000 – LADO ESQUERDO PROPOSTA 474/15),- 

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

---------INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓTICA EM APOIOS EXISTENTES DA 

EDP NA EN 333 ENTRE O KM 17+100 E O KM 17+900 (PROPOSTA 475/15);---------- 

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

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

----------INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓTICA, ENTRE O KM 18+870 E O KM 

19+415 DA EN333, EM, APOIOS EXISTENTES DA EDP (PROPOSTA 476/15); -------- 

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

Oliveira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA ARU DA CIDADE DE ÁGUEDA 

(PROPOSTA 477/15);------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------1 - Aprovar a proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) 

da cidade de Águeda, contemplada nos seguintes documentos:------------------------------ 

a - Memória descritiva e justificativa contendo os critérios subjacentes à delimitação e 

os objetivos estratégicos a prosseguir;--------------------------------------------------------------- 

b - Planta com a delimitação da área abrangida;--------------------------------------------------- 

c - Quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais (outros 

benefícios fiscais já se encontram previstos na legislação nacional, nomeadamente os 

referentes às taxas de IVA aplicáveis).--------------------------------------------------------------- 

---------2 - Aprovar o Quadro dos Benefícios Fiscais associados aos impostos 

municipais que a acompanham;------------------------------------------------------------------------ 

--------6 - Propor à aprovação da Assembleia Municipal, conforme definido no artigo 

13.º do Decreto-lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com a redação dada pela Lei n.º 
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32/2012, de 14 de agosto, a delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) da 

cidade de Águeda e do Quadro dos Benefícios Fiscais associados aos impostos 

municipais que a acompanham.------------------------------------------------------------------------ 

----------REDE DE CIDADES CRIATIVAS - PROPOSTA DE ADESÃO (PROPOSTA 

478/15) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, aderir à 

rede de cidades criativas, nos precisos termos da proposta que foi presente.------------- 

----------PROPOSTA DE ADESÃO À ADICES - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 

(PROPOSTA 492/15);------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ADICES, ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, regendo-se pelo Regime 

Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais, aprovado pela Lei 

Nº 50/2012, de 31 de Agosto, devendo cumprir as obrigações nele estabelecidas, 

designadamente, a aprovação da Assembleia Municipal, o visto prévio do Tribunal de 

Contas, e, posteriormente, a comunicação à Inspeção-Geral das Finanças e à 

Direção-Geral das Autarquias Locais, nos termos da proposta que foi presente.--------- 

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

----------PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO - CANDIDATURA DA BEECORK, 

LDA A CONSTITUICAO DE DIREITO DE SUPERFICIE DO LOTE 33 (PROPOSTA 

479/15);------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a candidatura 

da empresa Beecork, Ld.ª, à constituição de direito de superfície do lote 33 do Parque 

Empresarial do Casarão – Águeda, de acordo com o previsto no artigo 6.º do 

respetivo Regulamento Municipal, ficando encargo daquela empresa, de acordo com 

o disposto no Artigo 6.º do Regulamento em causa, o pagamento de uma renda anual 

de 3.699,00 €, sendo a primeira prestação paga com a assinatura do respetivo 

contrato.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------ ESCOLA BÁSICA DE AGUADA DE CIMA - ELABORAÇÃO DE 

PROTOCOLO - PARCERIA COM LAAC PARA CEDÊNCIA DE ESPAÇO (PROPOSTA 

488/15);------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em 

vista a solicitação apresentada e a concordância do respetivo Agrupamento de 

Escolas, ceder, da Escola Básica de Aguada de Cima, o espaço da ala do pré-escolar 

e uma sala do 1.º Ciclo do Ensino Básico, à Liga dos Amigos de Aguada de Cima 

(LAAC), para a dinamização das atividades que o Centro de Atividades de Tempos 
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Livres disponibilizam aos alunos do 1º ciclo interessados e que irão frequentar o 

referido estabelecimento de educação, nas condições da proposta que foi presente;--- 

-----------MINUTA DE CONTRATO - CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO EDIFÍCIO 

DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE MACIEIRA DE ALCÔBA, PARA FUNCIONAR 

COMO RESTAURANTE TÍPICO, UNIÃO DE FREGUESIAS DO PRÉSTIMO E 

MACIEIRA DE ALCÔBA (PROPOSTA 486/15); ---------------------------------------------------- 

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

Senhor Presidente, datado de 25 de agosto corrente, através do qual procedeu à 

aprovação da Minuta do Contrato de Concessão de Exploração 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. -------- 

----------PESSOAL ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROGRAMA DE RESCISÕES POR MUTUO ACORDO - MARIA AMÉLIA DE 

JESUS PEREIRA MADUREIRA (PROPOSTA 481/15); ----------------------------------------- 

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

considerando os documentos anexos à mesma, designadamente o requerimento 

apresentado pela funcionária, a informação de validação do cumprimento das 

condições de admissibilidade ao Programa, calculo provisório da compensação e 

parecer emitido nos termos do n.º 1 do artigo 8.º da mesma Portaria, proceder à 

rescisão do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado da 

funcionária Maria Amélia de Jesus Pereira Madureira, a qual produzirá efeitos no 1.º 

dia útil do mês seguinte à data de aceitação nos termos do n.º 6 do artigo 10.º da 

Portaria.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------PROPOSTA PARA FATURAÇÃO DE ESPAÇOS E SERVIÇOS DE 

INCUBAÇÃO ATÉ SETEMBRO DE 2016 (PROPOSTA 495/15);----------------------------- 

---------- De seguida, relativamente à faturação de espaços e serviços de incubação de 

empresas, onde existem um conjunto de empresas/ideias de negócio em fases 

distintas de arranque e desenvolvimento de ideias, que importa colocar no mesmo 

patamar, a Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo do n.º 2 do artigo 11.º/D4, 

que apenas sejam faturados os espaços e serviços de incubação a partir do mês de 

setembro de 2016, permitindo, desta forma colocar todas as empresas em pé de 

igualdade e sustentabilidade económica para o pagamento dos mesmos, evitando 

que estes custos sejam uma sobrecarga inicial para as empresas. -------------------------- 

---------FISCALIDADE DO MUNICIPIO DE ÁGUEDA - 2016 (PROPOSTA 494/15)------ 
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---------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara analisou a proposta que foi 

presente e tomou as seguintes deliberações, relativamente à Fiscalidade do Município 

de Águeda para o ano de 2016: ----------------------------------------------------------------------- 

1. TMDP – Taxa Municipal de Direitos de Passagem -------------------------------------------- 

----------Submeter à apreciação e decisão da Assembleia Municipal a não aplicação da 

taxa de TMDP às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 

eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais do 

Município nos termos do disposto na alínea b), do nº3, do artigo 106º, da Lei nº 

5/2004 de 10 de fevereiro e na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2. IRS – Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares --------------------------- 

----------Nos termos do disposto no artigo 26º, da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro e 

na alínea c) do nº 1 do artigo 25º e na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, submeter à apreciação e decisão da Assembleia 

Municipal a fixação da participação no IRS para todos os residentes, com domicílio 

fiscal no concelho de Águeda, em 0%. --------------------------------------------------------------- 

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

3. IMI – Imposto Municipal Sobre Imóveis ------------------------------------------------------- 

a. Fixação da taxa ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------De acordo com a alínea d) do nº 1 do artigo 25º e a alínea ccc) do nº 1 do 

artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, deve o executivo municipal propor à 

Assembleia a taxa do imposto a aplicar. Nestes termos, foi deliberado submeter à 

apreciação e decisão da Assembleia Municipal a fixação da taxa para o ano 2016 

sobre os prédios urbanos avaliados nos termos dos números 1 e 5 do artigo 112º 

CIMI, no mínimo legalmente admissível, 0,3%. ---------------------------------------------------- 

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

b. Majoração da Taxa de IMI para Prédios Urbanos Devolutos e em Ruína e 

Prédios Urbanos Degradados ----------------------------------------------------------------------- 

---------De acordo com a alínea d) do nº 1 do artigo 25º e a alínea ccc) do nº 1 do 

artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, deve o executivo municipal propor à 

Assembleia a majoração da taxa do imposto a aplicar. Nestes termos, Câmara 

Municipal deliberou submeter à apreciação e decisão da Assembleia Municipal:--------- 

---------1. A majoração da taxa do imposto municipal sobre prédios urbanos devolutos 

e prédios em ruínas, para o triplo, nos termos definidos no nº3 do artigo 112º do CIMI, 

a vigorar em 2016; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------2.A majoração da taxa do imposto municipal sobre os prédios urbanos 

degradados, em 30%, para vigorar em 2016, nos termos do nº 8 do artigo 112º do 

CIMI. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4. DERRAMA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------De acordo com a alínea d) do nº 1 do artigo 25º e a alínea ccc) do nº 1 do 

artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, o Executivo Municipal deliberou 

submeter à apreciação e decisão da Assembleia Municipal o lançamento, para o ano 

2016, de uma derrama de:------------------------------------------------------------------------------- 

- 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC, para sujeitos passivos que 

tenham um volume de negócios superior a 100.000,00€;--------------------------------------- 

- 0% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC, para os sujeitos passivos 

que tenham um volume de negócios igual ou inferior a 100.000,00€. ----------------------- 

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

-----------Eram doze horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou a reunião 

encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata que eu Sílvia Laranjeira 

Martins redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Presidente.---------------------------------- 

----------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara analisou a proposta que foi 

presente e tomou as seguintes deliberações, relativamente à Fiscalidade do Município 

de Águeda para o ano de 2016: ---------------------------------------------------------------------- 

1. TMDP – Taxa Municipal de Direitos de Passagem -------------------------------------------- 

----------Submeter à apreciação e decisão da Assembleia Municipal a não aplicação da 

taxa de TMDP às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 

eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais do 

Município nos termos do disposto na alínea b), do nº3, do artigo 106º, da Lei nº 

5/2004de 10 de fevereiro e na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2. IRS – Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares --------------------------- 

----------Nos termos do disposto no artigo 26º, da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro e 

na alínea c) do nº 1 do artigo 25º e na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, submeter à apreciação e decisão da Assembleia 

Municipal a fixação da participação no IRS para todos os residentes, com domicílio 

fiscal no concelho de Águeda, em 0%. --------------------------------------------------------------- 

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

3. IMI – Imposto Municipal Sobre Imóveis ------------------------------------------------------- 

a. Fixação da taxa ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------De acordo com a alínea d) do nº 1 do artigo 25º e a alínea ccc) do nº 1 do 

artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, deve o executivo municipal propor à 

Assembleia a taxa do imposto a aplicar. Nestes termos, foi deliberado submeter à 
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