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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 20/15 DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA 6 DE OUTUBRO DE 2015 

 

---------Aos seis dias do mês de outubro 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 DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO --------------------------------------------- 

---------Esteve presente neste período de intervenção do público, a Sr.ª Maria do 

Rosário Santos Castilho Castanheira, proprietária do estabelecimento “Pão de Deus”, 

sito na Av. 25 de Abril, que solicitou ao Executivo que tomasse medidas, 

nomeadamente colocação de sinalização de estacionamento de curta duração, de 

forma a impedir o estacionamento permanente em frente ao seu estabelecimento, 

porque, muitas vezes, acontece que os clientes quererem parar por breves minutos, 

para comprar pão ou outra coisa rápida e desistem, por não encontrarem lugar para 

estacionar, devido aos carros que lá permanecem estacionados todo o dia, 

pertencentes a trabalhadores de estabelecimentos existentes nas imediações. ---------- 

----------O Sr. Presidente informou que a situação vai ser analisada e tomadas as 

medidas que se considerem necessárias.------------------------------------------------------------ 

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

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

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

---------Iniciando este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Vereador Miguel Oliveira, fez 

a seguinte intervenção: ------------------------------------------------------------------------------------  

----------”Quero saudar os cidadãos de Águeda pela sua participação nas Eleições 

Legislativas de 4 de outubro e, em particular, agradecer àqueles que nas Seções de 

Voto, nas Juntas de Freguesia e nesta Câmara Municipal zelaram por um sufrágio 

democrático, livre, justo e transparente.--------------------------------------------------------------- 

----------Saúdo todos os candidatos das 16 listas que se apresentaram a sufrágio no 

círculo eleitoral de Aveiro, pela sua disponibilidade para a participação política ativa e 
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por terem assegurado, aos eleitores, a pluralidade de propostas e de escolhas, 

essencial em Democracia.-------------------------------------------------------------------------------- 

----------Felicito os 16 Deputados eleitos pelo círculo de Aveiro, fazendo votos de que 

saibam honrar os compromissos que assumiram com o Povo e que saibam conciliar a 

subordinação ao interesse Nacional, que a sua função exige, com a defesa dos 

interesses da população do nosso Distrito. ---------------------------------------------------------- 

----------Cumprimento as estruturas de campanha, os militantes e os simpatizantes de 

todos os Partidos que procuraram esclarecer os eleitores.-------------------------------------- 

----------Saúdo, por fim, os responsáveis e dirigentes políticos dos Partidos que 

demonstraram respeito pela vontade do Povo expressa nas urnas e que, com 

dignidade democrática, cumpriram a praxis de felicitar os dirigentes da lista vencedora. 

De entre estes, destaco o Socialista Paulo Seara, o único militante dos partidos menos 

votados que me congratulou, enquanto mandatário da Coligação “Portugal à Frente” e 

dirigente do CDS-PP de Águeda, pelo resultado alcançado no nosso Concelho”.--------- 

---------A Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, que interveio a seguir, congratulou-se pela 

forma como, mais uma vez, se cumpriu a Democracia no País, e felicitou todos os 

eleitos, desejando que se empenhem no desenvolvimento das funções que lhe foram 

atribuídas, e contribuam para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, não 

obstante lamentar que o concelho de Águeda, desta vez, não tenha conseguido eleger 

qualquer Deputado que o represente. ----------------------------------------------------------------- 

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

em seu parecer, como jurista e com a experiência que vivenciou como Deputada 

integrada na Comissão Política da Justiça na Assembleia da República, seria de todo 

útil para a população que a Câmara diligenciasse a criação de Julgados de Paz no 

Concelho de Águeda, e que este tivesse uma dimensão intermunicipal, ficando, a Sr. 

Vereadora, de elaborar uma proposta para integrar esta ata e apresentar na próxima 

reunião da CIRA com vista a encetar processo nesse sentido. --------------------------------- 

----------De seguida, tanto o Sr. Presidente, como os Srs. Vereadores Jorge Almeida, 

João Clemente, Elsa Corga e Edson Santos, apresentaram as suas saudações a 

todas as forças políticas vencedoras no ato eleitoral que decorreu no passado dia 04 

de outubro e manifestaram o seu apreço pela forma cívica como decorreu o ato 

eleitoral, referindo o seu apreço pelo desempenho dos portugueses no cumprimento 

daquele ato de democracia e apelaram às forças vencedoras, que saibam aproveitar 

tudo quanto de bom as une e que não exaltem as suas divergências, para bem do 

povo português, pois há muito trabalho conjunto que pode ser feito, com o espírito de 

um mundo melhor.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------Concluído o período de Antes da Ordem do Dia, o Sr. Presidente, por motivos 

que justificou, ausentou-se da reunião, passando a presidir à reunião o Sr. Vice-

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

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

----------PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS----------------- 

----------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 (PROPOSTA 

541/15);-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por maioria, com a 

abstenção dos Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, ratificar o Despacho 

da Sr. Vereadora Dr.ª Elsa Corga, datado de 3 de setembro de 2015, que aprovou a 

prorrogação do prazo de entrega das propostas do procedimento “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”, nos termos do 

artigo 64.º do Códigos dos Contratos Públicos, por mais 20 (vinte) dias, contados do 

envio do aviso de prorrogação a publicar na II Série do Diário da República.---------------

-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE ENTREGA DE 

PROPOSTAS ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------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 OIS DA RIBEIRA – CONCLUSÃO (PROPOSTA 

534/15) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Presidente, datado de 24 de setembro de 2015, que aprovou a manutenção da 

suspensão do prazo de entrega das propostas do procedimento “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”, por mais 4 

(quatro) dias contínuos, nos termos do disposto nos n.º 4 do artigo 61.º do Decreto-Lei 

n.º 149/2012, de 12 de julho, tendo em conta o mencionado na ata n.º 05 que foi 
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presente.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------ACEITAÇÃO DA LISTA DE ERROS E OMISSÕES ---------------------------------- 

------------ 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 (PROPOSTA 

535/15); ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------ Continuando os trabalhos, a Câmara deliberou, por maioria, com a 

abstenção dos Sr. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, ratificar o despacho 

do Sr. Presidente, datado de 25 de setembro de 2015, que aceitou a resposta aos 

erros e omissões detetados por um interessado e aprovou a publicação de novo 

template, do ficheiro de resposta aos erros e omissões, bem como a alteração do 

preço base e o novo prazo de entrega das propostas (05/10/2015), do procedimento 

“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”, 

nos termos do disposto na ata do Júri n.º 06 que foi presente e analisada.---------------- 

----------RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO--------------------------------------- 

---------- 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 (PROPOSTA 

536/15) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

abstenção dos Sr. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, ratificar o despacho 

do Sr. Vice-Presidente, datado de 17 de setembro de 2015, que aprovou a resposta ao 

pedido de esclarecimento, nos termos do n.º 2 do artigo 50.º do Código dos Contratos 

Públicos, referente ao procedimento “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 03 

que foi presente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------ACIONAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA PARA SANEAMENTO DE 

ANOMALIA VERIFICADA EM OBRA ----------------------------------------------------------------- 

-----------CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE MACINHATA DO VOUGA - 

PROPOSTA 549/15)--------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------De seguida, ponderadas todas as diligências efetuadas para sanar a situação, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o disposto no artigo 296.º do 

Código dos Contratos Públicos, conjugado com o n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 

190/2012, de 22 de agosto, como dono da empreitada de “Construção do Centro 

Educativo de Macinhata do Vouga” que foi adjudicada, na fase inicial, à empresa 

“GUIMAR – Sociedade de Construções GUIMAR, S.A.”, proceder à aquisição de 

serviços para a realização dos trabalhos necessários à correção das deficiências 

detetadas na vistoria realizada a 12 de janeiro último, acionando para o efeito a 

garantia bancária até ao montante de 32.000,00€ (trinta e dois mil euros) acrescidos 

de IVA à taxa legal em vigor.----------------------------------------------------------------------------- 

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

----------EXTENSÕES DE REDE DE SANEAMENTO DOMÉSTICO NO CONCELHO -

AVENIDA CALOUSTE GULBENKIAN E RESPETIVA LIGAÇÃO À REDE EXISTENTE 

NA RUA ENG. JOSE BASTOS XAVIER, ÁGUEDA (PROPOSTA 554/15);------------------ 

----------Tendo sido vistoriada a totalidade da empreitada de Extensões de Rede de 

Saneamento Doméstico no Concelho - Avenida Calouste Gulbenkian e respetiva 

ligação à rede existente na rua Eng. José Bastos Xavier, Águeda e verificando-se que 

a mesma se encontra concluída 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 a empresa adjudicatária, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, receber, definitivamente, a referida obra 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. ---- 

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

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

--------- LAURENTINA BASTOS FERREIRA (PROPOSTA 533/15)---------------------------- 

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

caducidade, no âmbito do processo de obras n.º 384/11, que se refere à licença para 

restauro de uma habitação, sita no Lugar do Toural, na Freguesia de Valongo do 

Vouga, em nome de Laurentina Bastos Ferreira, residente na Rua da Portelinha, em 

Moutedo, na Freguesia de Valongo do Vouga, uma vez que as obras não foram 

concluídas no prazo fixado na licença, de acordo com o referido na alínea d) do n.º 3 

artigo 71.º do Decreto–Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 136/14, de 9 de setembro. ---------------------------------------------------------- 

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

537/15);-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------FABIANA ISABEL MOREIRA SOUSA ------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, a requerimento da munícipe Fabiana Isabel Moreira Sousa, 

residente na Rua dos Carvalhitos, no Lugar de S. Martinho, na Freguesia de Aguada 

de Cima, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o disposto no n.º 4 do 

artigo 20.º/I do Código Regulamentar do Município de Águeda, reduzir em 80% o valor 

da taxa a pagar pelo licenciamento da construção da habitação que a munícipe 

pretende levar a efeito no referido lugar de S. Martinho, tendo em vista que se trata de 

um casal jovem, que reúne os requisitos mencionados no n.º 2 do artigo 20.º/I do 

Código Regulamentar do Município de Águeda, uma vez que rendimento mensal do 

casal não excede o montante equivalente a quatro salários e meio mínimos nacionais, 

a soma de idades não é superior a 60 anos e o prédio destina-se à primeira habitação 

própria e permanente, por um período mínimo de cinco anos.------- -------------------------- 

-----------LEGALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE INSTALAÇÕES FABRIS COM 

RECURSO A ÓNUS DE RENUNCIA ------------------------------------------------------------------ 

----------DEZOITO DE MARÇO - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DE APARELHAGEM 

ELÉTRICA,CRL (PROPOSTA 543/15;----------------------------------------------------------------- 

---------Continuando os trabalhos, a requerimento da firma DEZOITO DE MARÇO – 

Cooperativa de Produção de Aparelhagem Eléctrica, CRL, com sede no Lugar de 

Ninho de Águia, na União de Freguesias de Águeda e Borralha, que pretende 

proceder à legalização da ampliação da edificação destinada a indústria, num terreno 

sito no Lugar de Chão de Frade, Ameal, na União de Freguesias de Águeda e 

Borralha, em virtude de se verificar que existe uma área construída que se encontra 

dentro da zona “non aedificandi”, sem o necessário afastamento ao caminho publico 

existente no local, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar que a firma em 

causa proceda a um ónus de renúncia sobre qualquer indemnização pelo aumento de 

valor que dessas obras resultar para a parte do prédio, no caso de futura expropriação 

pela Câmara municipal, atendendo a que o caminho em questão está há muitos anos 

consolidado sem qualquer perspetiva de alargamento e também face à antiguidade, 

quer das edificações a licenciar quer da atividade com caráter relevante na economia 

local e na manutenção e criação de postos de trabalho. ---------------------------------------- 

-----------NOMEAÇÃO DE COMISSÃO PARA VISTORIA (PROPOSTA 553/15);----------- 

----------Conforme o disposto no artigo 89.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, a 

Câmara Municipal pode, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, 

determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más 

condições de segurança ou de salubridade ou à melhoria de arranjo estético bem 
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como ordenar a demolição total ou parcial das construções que ameacem ruína ou 

ofereçam perigo para a saúde pública e para a segurança das pessoas, mediante a 

realização de vistoria por três técnicos a nomear pela Câmara Municipal. Deste modo, 

a Câmara deliberou, por unanimidade, nomear para fazer parte da respetiva Comissão 

de Vistoria, os seguintes técnicos municipais: ------------------------------------------------------ 

------------Eng.ª. Ana Matos, Arqt.ª. Kelly Farias, Eng.ª. Cristina Santos, Eng.ª. Paula 

Cruz, Técnico de Construção Civil António Daniel, Técnico de Construção Civil 

Armando Henriques e Arqt.ª Marina Alves.---------------------------------------------------------- 

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

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

--------- ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ÁGUEDA - ACOAG (538/15);---------------------- 

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

Sr. Vereador João Clemente, datado do dia 08 de setembro de 2015, através do qual 

foi deferida a isenção do pagamento de taxas da licença especial de ruído para 

lançamento de fogo-de-artifício, no âmbito da festa do leitão, a levar a efeito no dia 12 

de setembro, na margem sul do Rio Águeda.------------------------------------------------------- 

-----------GRUPO FOLCLÓRICO DA REGIÃO DO VOUGA (PROPOSTA 539/15);-------- 

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

isentar o Grupo Folclórico da Região do Vouga, do pagamento de taxas da licença 

especial de ruído para realizar uma festa, a levar a efeito nos dias 10 e 11 de outubro, 

nas instalações da sede do grupo, sitas na Rua da Liberdade, Mourisca do Vouga.------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------AUTORIZAÇÃO PARA VENDA AMBULANTE COM ISENÇÃO DE TAXAS ----- 

-----------ASSOCIAÇÃO BAPTISTA DE ÁGUEDA SHALOM (PROPOSTA 550/15);-------- 

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

Vereador João Clemente, datado de 17 de setembro de 2015, que isentou a Associação 

Baptista de Águeda Shalom, do pagamento de taxas referente à ocupação de espaço 

público, na Praça 1.º de Maio, no dia 26 de setembro, entre as 9h e as 19h, para a venda 

de vários bens utilitários, em 2.ª mão, para angariação de fundos para o desenvolvimento 

das suas atividades.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------UNIÃO DE BANDAS DE ÁGUEDA (PROPOSTA 557/15);----------------------------- 

----------Analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por maioria, com a 

abstenção do Sr. Vereador Miguel Oliveira, atribuir um apoio financeiro no valor de 

36.000,00€ à União de Bandas de Águeda (UBA), sendo 11.000,00€ pela organização 

do Festival da UBA e 25.000,00€ para aquisição de instrumentos, nos termos dos 

protocolos que foram presentes e aprovados. ----------------------------------------------------- 
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----------PROJETO PREVENÇÃO RODOVIÁRIA -------------------------------------------------- 

---------CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE 

MOURISCA DO VOUGA "OS PIONEIROS" (PROPOSTA 560/15);-------------------------- 

---------Seguidamente, tendo-se verificado um lapso na colocação deste processo no 

link, junto à Agenda da reunião, que não permitiu uma cabal análise do processo, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este assunto e agendá-lo para a próxima 

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

----------ADIANTAMENTO DE VERBAS ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS DE  

SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 (PROPOSTA 562/15);----------------------------------- 

-----------Depois de devidamente analisada a proposta que foi presente, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, de acordo com o disposto no número 12 do artigo 16.º/F2, 

e no número 7 do artigo 19.º/F2 do Código Regulamentar do Município de Águeda - 

Associativismo Desportivo (F2) e no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 

outubro, que define o regime jurídico dos contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo e as alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, proceder à atribuição de um adiantamento de verbas às Associações 

Desportivas, referentes aos meses de setembro a dezembro de 2015, nos termos da 

listagem anexa à proposta e nos termos dos Contratos-Programa que foram 

presentes, analisados e aprovados.------------------------------------------------------------------- 

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

-----------APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS ADMITIDAS E DO DESPACHO DE 

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

-----------FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM MERCADO LIBERALIZADO, 

PARA AS INSTALAÇÕES/INFRAESTRUTURAS DO MUNICIPIO DE ÁGUEDA 

(PROPOSTA 540/15); ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sr. Presidente, datado 9 setembro de 2015, que aprovou todas as propostas admitidas 

e adjudicou o contrato de Fornecimento de Energia Elétrica, em mercado liberalizado, 

para as instalações/infraestruturas do Município de Águeda à empresa GALP POWER, 

S.A., em função do valor da parcela C em €/MWh indicado na respetiva proposta, 

adicionado o IVA à taxa legal em vigor, nos termos e condições previstas na ata do júri 

n.º 3 de 7 de setembro de 2015, que se encontra anexa á presente proposta.------------- 

-----------MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO (PROPOSTA 542/15);------ ----

-------FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM MERCADO LIBERALIZADO, 

PARA AS INSTALAÇÕES / INFRAESTRUTURAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA-------- 
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-----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Sr. Presidente, datado de 18 de setembro de 2015, através do qual procedeu à 

aprovação da minuta do contrato de Fornecimento de Energia Elétrica, em Mercado 

Liberalizado, para as Instalações / Infraestruturas do Município de Águeda.-------------- 

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

--------- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA “PROJETO DE REGENERAÇÃO URBANA 

DE RUAS NO CENTRO DA CIDADE DE ÁGUEDA”(PROPOSTA 556/15);---------------- 

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

despacho do Senhor Presidente, datado de 18 de setembro de 2015, através do qual 

procedeu à aprovação da minuta do contrato de Aquisição de Serviços para “Projeto 

de Regeneração Urbana de Ruas no Centro da Cidade de Águeda”.------------------------ 

---------RESCISÃO DE CONTRATO E ANULAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA 

(PROPOSTA 552/15); ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PROJETO DE EXECUÇÃO DA VIA DE CINTURA EXTERNA----------------------- 

----------Analisado todo o processo e a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, relativamente ao contrato, celebrado em 31 de maio de 1999, com a 

empresa TRIEDE – Consultoria e Projetos de Engenharia Civil, para elaboração do 

Projeto de Execução da Via de Cintura Externa, que, devido a várias vicissitudes que 

foram surgindo, nunca foi concluído, o seguinte: -------------------------------------------------- 

---------- 1. Rescindir amigavelmente o referido contrato, conforme contactos que têm 

sido mantidos com a firma adjudicatária, mediante o pagamento do valor de 

41.420,18€ ao qual será adicionado o IVA, referente ao projeto base;----------------------- 

---------- 2. Aceitar a Nota de Crédito nº NC 2015/3, no valor de 35.854,50€;--------------- 

---------- 3. Proceder à Libertação da Garantia Bancária nº 99 / 139 /5 8313, no valor de 

4.628,84€. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------TÉCNICO SUPERIOR DE BIOLOGIA (PROPOSTA 558/15);------------------------- 

----------”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 
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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 à Dra. Marina Laura de Ascensão, NIF n.º 

205395899, ficando obrigada a prestar o serviço nos termos e condições definidas na 

cláusula 10.ª do caderno de encargos”.--------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Miguel Oliveira e Paula Cardoso, e na condição de, nos termos do 

disposto na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada em anexo à Lei n.º 22/2015, 

de 17 de março, ser submetida a autorização da Assembleia Municipal, uma vez que 

da proposta em apreço decorrem despesas plurianuais. ---------------------------------------- 

----------TÉCNICO SUPERIOR PARA OPERACIONALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

DE PROJETOS (PROPOSTA 559/15);---------------------------------------------------------------- 

----------”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 à Dra. Carla Sofia Crispim Couceiro, NIF n.º 

210032596, ficando obrigada a prestar o serviço nos termos e condições definidas na 

cláusula 10.ª do caderno de encargos.”--------------------------------------------------------------- 

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

Vereadores Miguel Oliveira e Paula Cardoso, e na condição de, nos termos do 

disposto na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada em anexo à Lei n.º 22/2015, 

de 17 de março, ser submetida a autorização da Assembleia Municipal, uma vez que 

da proposta em apreço decorrem despesas plurianuais. ---------------------------------------- 

----------SERVIÇOS DE LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO 

MAXIMO DE QUATRO MESES (PROPOSTA 561)------------------------------------------------ 

----------”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, 
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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 (adiante, 

CCP), 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 

Limpeza de Edifícios Municipais, por um período máximo de quatro meses, 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 FERLIMPA 2 – 

Limpezas Gerais e Manutenção, Lda, NIF n.º 506278522”.------------------------------------- 

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

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

------------PROTOCOLOS DE PARCERIA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

ESCOLARES - ANO 2015/2016 (PROPOSTA 545/15);------------------------------------------- 

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

de Parceria e Adendas a estabelecer com as instituições referidas nos quadros I e II 

anexos à presente proposta, referentes ao fornecimento de refeições escolares aos 

alunos do 1º CEB no ano letivo 2015/2016. --------------------------------------------------------- 

---------- Nos termos do disposto na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada em 

anexo à Lei n.º 22/2015, de 17 de março, esta resolução deve ser submetida a 

autorização da Assembleia Municipal, uma vez que da proposta em apreço decorrem 

despesas plurianuais. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------PROTOCOLOS DE PARCERIAS - GESTÃO DAS AAAF - ATIVIDADES DE 

ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA NO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO DE 2015/16 

(PROPOSTA 546/15);------------------------------------------------------------------------------------- 

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

adendas aos protocolos de parceria a celebrar com as instituições mencionados no 

Anexo I, bem como a aprovação do protocolo de parceria de acordo com Anexo II da 

proposta que foi presente, que se referem à gestão das AAAF - Atividades de 

Animação e Apoio à Família no Pré-escolar – Ano letivo 2015/2016. ------------------------ 

----------- Nos termos do disposto na Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada em 

anexo à Lei n.º 22/2015, de 17 de março, esta resolução deve ser submetida a 

autorização da Assembleia Municipal, uma vez que da proposta em apreço decorrem 

despesas plurianuais. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------ACORDOS DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA ÀREA DA 

EDUCAÇÃO NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS (PROPOSTA 547/15);-------------- 
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----------No prosseguimento dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Presidente através do qual autorizou a alteração da 

Cláusula Quarta dos Acordos de Subdelegação aprovados na área da Educação.------ 

---------REVOGAÇÃO DELIBERAÇÂO - ADENDA AO CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO COM JUNTA FREGUESIA VALONGO VOUGA - AEC 

(PROPOSTA 548/15);------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Tendo em vista as dúvidas suscitadas, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

retirar esta proposta e agendá-la para próxima reunião, depois de esclarecidas as 

questões colocadas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------REGULAMENTOS------------------------------------------------------------------------------ 

------------REGULAMENTO PRÉMIO AGUEDA 21 (PROPOSTA 561) ----------------------- 

----------Depois de devidamente analisada a proposta que foi presente, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, na perspetiva de dar continuidade ao projeto Águeda 21, 

aprovar o Regulamento do Prémio Águeda 21 que será, posteriormente, submetido a 

aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea g) do n.º1 do 

artigo 25.º e alínea k) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.----- 

-----------RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO ------------------------------------- 

------------RECONHECIMENTO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL (544/15); ------ 

----------Tendo em conta a importância do projecto de ampliação das instalações que a 

empresa Soproniva – Sociedade de Produção de Aves, Lda., sita em Belazaima do 

Chão, pretende levar a efeito, para a União de Freguesias de Belazaima do Chão, 

Castanheira do Vouga e Agadão, mais concretamente para a população de Belazaima do 

Chão, a Câmara, deliberou por unanimidade, considerar que o reconhecimento de 

interesse público poderá ser enquadrado na alínea c) do artigo 17.º do Regulamento do 

Plano Director Municipal (publicado pelo Aviso n.º 3341/2012, DR 2.ª Série, n.º 44, de 1 de 

Março de 2012), uma vez que o investimento cumpre as condições previstas na mesma, 

mormente no que respeita à criação de mais de 35 postos de trabalho recorrentes para 

colaborarem no exercício da atividade, número muito significativo para o contexto 

socioeconómico local. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Mais foi deliberado, por unanimidade, com base na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação que a presente 

pretensão seja submetida à Assembleia Municipal para reconhecimento do interesse 

público da pretensão, de acordo com o previsto no artigo 17.º do Regulamento do Plano 

Diretor Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------DIVERSOS --------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------DESMANTELAMENTO DE VEICULO REMOVIDO DA VIA PUBLICA 

(PROPOSTA 555/15);------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, depois de cumpridos todos 

os procedimentos e diligências exigidas ao caso e nos termos e para efeitos do 

disposto no artigo 26.º/C1 do Código Regulamentar do Município de Águeda, que o 

veículo de matrícula 65-49-DF, Renault Clio, cor vermelha, considerado abandonado e 

adquirido por ocupação pelo Município de Águeda, nos termos do disposto no número 

1 do artigo 165.º e n.º 1 do artigo 166.º, ambos do Código da Estrada e n.º 1 do artigo 

20.º/C1 e n.º 1 do artigo 21.º/C1, ambos do Código Regulamentar de Águeda, seja 

encaminhado para um operador de desmantelamento, informando-se posteriormente a 

entidade da Administração Central competente, para proceder ao cancelamento da 

respetiva matrícula.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Por último o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar e assinar esta 

Minuta, nos termos do disposto no nº 3 e 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de 

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

----------Eram doze horas quando o Sr. Vice-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. Vice-Presidente.---- 
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