
ATA NÚMERO 3/16 DO EXECUTIVO

REALIZADA NO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 2016

---------Aos dois dias de fevereiro de dois mil e dezasseis, realizou-se uma reunião da

Câmara  Municipal,  sob  a  presidência  de  JORGE  HENRIQUE  FERNANDES  DE

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

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

OLIVEIRA,  JOÃO  CARLOS  GOMES  CLEMENTE,  EDSON  CARLOS  VIEGAS

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

---------Esteve presente para a secretariar, ANA ISABEL SERRANO DA SILVA.----------

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

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

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

----------Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Sr. Presidente, que

se encontra em gozo de férias. -------------------------------------------------------------------------

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

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

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

--------Neste ponto da Ordem de Trabalhos, a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso começou

por  reiterar  o  pedido  já  efetuado  na  reunião  antecedente  relativamente  à

disponibilização  do  mapa  com  execução  orçamental  e  do  balancete  analítico  por

centro de custos da Câmara Municipal  de Águeda do ano de 2015, porquanto os

mesmos ainda não lhe haviam sido feitos chegar. -------------------------------------------------

--------Continuou  a  Sr.ª  Vereadora,  questionando  sobre  a  propriedade  do  pátio

existente entre o Conservatório e o Orfeão, levando ao conhecimento dos restantes

membros do Executivo que vários pais de crianças se queixaram que o referido pátio

está em muito mau estado de conservação. --------------------------------------------------------

--------A esta preocupação manifestada pela Sr.ª Vereadora, respondeu o Sr. Vice -

Presidente, informando que o local em causa pertence à Câmara Municipal, já estando

inclusivamente agendada a sua reparação, integrada no âmbito da empreitada que se

prevê realizar . Mais informou o Sr. Vice-Presidente terem igualmente de ser feitas

obras na sede do Cancioneiro. -------------------------------------------------------------------------
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----------Ato contínuo, e devolvendo a palavra à Sr.ª Vereadora Paula Cardoso, solicitou

a mesma que lhe  fosse disponibilizada a apresentação da Universidade de Aveiro

sobre o Plano estratégico Educativo Municipal de Águeda. -------------------------------------

---------ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO -------------------------------------------------------------------

--------  Continuando os trabalhos,  foi  aprovada,  por  unanimidade,  a ata  da reunião

anterior, depois de efetuadas as alterações sugeridas pelos Srs. Vereadores Miguel

Oliveira e Paula Cardoso, designada e respetivamente no que se refere ao voto de

pesar pelo falecimento de António de Almeida Santos e à ausência da referência dos

documentos solicitados na reunião anterior, tendo-se dispensado a sua leitura, uma

vez  que  foi  disponibilizada  aos  Srs.  Membros  do  Executivo,  juntamente  com  a

documentação referente a esta reunião. -------------------------------------------------------------

-------- De seguida, passou-se à análise e apreciação dos demais assuntos da Ordem

do Dia, encontrando-se todos os documentos de suporte infra referidos, arquivados na

Aplicação Informática, junto à Agenda da presente reunião. ------------------------------------

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

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

----------CASA DO POVO DE VALONGO DO VOUGA (PROPOSTA 45/16); ---------------

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

Casa do Povo de Valongo do Vouga, do pagamento de taxas da licença especial de

ruído, para o desfile de carnaval, a levar a efeito no dia 5 de fevereiro, em Arrancada

do Vouga. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------ASSOCIAÇÃO  DE  FEIRANTES  DO  DISTRITO  DO  PORTO,  DOURO  E

MINHO (PROPOSTA 47/16); ---------------------------------------------------------------------------

----------De seguida, foi presente uma petição da Associação de Feirantes do Distrito

do Porto, Douro e Minho, através da qual solicita a esta Câmara Municipal, a isenção

de pagamento de duas mensalidades,  por parte dos feirantes da feira semanal  de

Águeda,  referindo dificuldades  económicas para o pagamento  do terrado e  até da

venda/escoamento dos seus produtos e atendendo que, em dois sábados (dias de

feira),  no  mês  de  setembro,  com  a  realização  da  Festa  do  Leitão,  são  criadas

dificuldades para o negócio. -----------------------------------------------------------------------------

-----------A  Câmara deliberou,  por  unanimidade,  deferir  a  isenção,  mas apenas em

relação à mensalidade de setembro. ------------------------------------------------------------------

-----------ASSOCIAÇÃO  SOCIAL  DESPORTIVA  E  CULTURAL  DE  PEDAÇÃES

(PROPOSTAS 64/16); -------------------------------------------------------------------------------------
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----------Analisada  a  proposta  apresentada,  a  Câmara  deliberou,  por  unanimidade,

isentar  a  Associação  Social  Desportiva  e  Cultural  de  Pedaçães,  a  qual  solicita  a

isenção do pagamento das taxas referentes à licença especial de ruído, para o baile

de máscaras, a levar a efeito no dia 8 de fevereiro, em Pedaçães.----------------------------

----------LICENÇA  DE  PUBLICIDADE  PARA  FESTA  DE  CARNAVAL  2016

(PROPOSTA 73/16); ---------------------------------------------------------------------------------------

-----------De  seguida,  foi  presente  um requerimento  através  do  qual  a  Associação

Cultural Recreativa Projeto Jovem de Fermentelos, solicita isenção do pagamento de

taxas, referente à colocação de 4 Tarjas e 15 Cartazes a publicitar a realização de

evento relacionado com o Carnaval,  nas Freguesias de Fermentelos,  Recardães e

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

----------A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o requerido. -----------------------------

-----------APOIO LOGÍSTICO-------------------------------------------------------------------------------

---------ASSOCIAÇÃO  GÍMNICA  DE  ÁGUEDA  -  ORGANIZAÇÃO  DA  PROVA

“DISTRITAL DE GINÁSTICA AERÓBICA” E DE PROVA DA “TAÇA DE PORTUGAL

DE GINÁSTICA AERÓBICA" (PROPOSTA 48/16); -----------------------------------------------

----------Seguidamente,  a  Câmara  deliberou,  por  unanimidade,  atendendo  ao  papel

preponderante  da  All4Gym  -  Associação  Gímnica  de  Águeda  no  âmbito  do

desenvolvimento da ginástica,  tanto a nível  regional,  como nacional,  não só pelos

resultados  alcançados,  mas  também  pelo  seu  contributo  na  formação  dos  jovens

atletas,  a  qual  se  afirma  assim  como  o  parceiro  inestimável  para  a  promoção  e

dinamização desta iniciativa desportiva, conceder o necessário apoio logístico para a

organização e participação na prova “Distrital de Ginástica Aeróbica” e na prova da

“Taça de Portugal  de Ginástica Aeróbica”,  constante do Contrato-programa que foi

presente e aprovado.---------------------------------------------------------------------------------------

-----------EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTO DE SOM AO GRUPO DE JOVENS DE

VALONGO DO VOUGA (PROPOSTA 55/16);-------------------------------------------------------

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

despacho do Sr. Presidente, datado de 24 de janeiro findo, através do qual autorizou o

empréstimo de 3  microfones  tipo  auriculares ao Grupo  de  Jovens  de Valongo  do

Vouga para os dias 29 e 30.------------------------------------------------------------------------------

-----------UNIÃO DESPORTIVA MOURISQUENSE (PROPOSTA 76/16).---------------------

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

atribuição dos troféus, até um montante máximo de 100,00€, tal como sucedeu nas
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edições  anteriores  desta  iniciativa,  para  entrega  na  “6ª  Edição  do  Torneio  Hugo

Negrão”, que a Comissão Administrativa da União Desportiva Mourisquense e o seu

Departamento de Formação vão organizar nos dias 25 e 26 de março de 2016, em

homenagem ao atleta que faleceu num acidente de viação em 2008, apenas com 7

anos de idade, quando se deslocava para as instalações do clube.---------------------------

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

----------SOL NASCENTE ASSOCIAÇÃO INFANTO-JUVENIL (PROPOSTA 50/16);------

----------Seguidamente,  a  Câmara  deliberou,  por  unanimidade,  a  atribuir  um  apoio

financeiro,  no valor  de 2.500,00€, à Sol  Nascente – Associação Infanto-Juvenil  de

Águeda,  como  comparticipação  para  a  organização  do  “Desfile  de  Carnaval”  de

Águeda de 2016, nos termos do Protocolo que foi presente e aprovado.--------------------

----------MUSEU ETNOGRÁFICO DA REGIÃO DO VOUGA (PROPOSTA 53/16);---------

----------Analisada a proposta que foi  presente,  a Câmara analisou e deliberou,  por

unanimidade, aprovar o Protocolo que foi  presente, que estabelece os princípios e

condições  de  colaboração  entre  o  Município  de  Águeda  e  o  Grupo  Folclórico  da

Região do Vouga para promoção e dinamização do Museu Etnográfico da Região do

Vouga atendendo à importância cultural do Museu para a referida Região. ----------------

----------REVOGAÇÃO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ---------------------------------

----------CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE ÁGUEDA (PROPOSTA 62/16);--------------

----------Tendo em vista os motivos aduzidos, a Câmara deliberou, por unanimidade, de

acordo  com o art.º  165.º  e  seguintes  do Código de Procedimentos  Administrativo

(CPA),  revogar  a  deliberação  tomada  em  reunião  de  01/12/2015,  que  aprovou  o

Protocolo que previa a cooperação entre o Município de Águeda e o Conservatório de

Música de Águeda.------------------------------------------------------------------------------------------

----------ACEITAÇÃO  DE  EQUIPAMENTO  E  FERRAMENTAS  E  ATRIBUIÇÃO  DE

APOIO - CENSI (PROPOSTA 68/16): -----------------------------------------------------------------

-----------Uma  vez  que  o  projeto  da  Quinta  Pedagógica,  que  tem  vindo  a  ser

desenvolvido pelo CENSI - Centro Social Infantil de Aguada de Baixo, deixou de ser

viável e de ter condições de progredir, o mesmo foi desativado e o terreno onde se

desenvolvia vai ser entregue ao respetivo proprietário, desocupado e limpo, aquela

associação, dadas as dificuldades com que se deparou, solicitou apoio à Câmara, que

deliberou, por unanimidade, o seguinte: --------------------------------------------------------------

-----------Aceitar os equipamentos, e ferramentas constantes da lista anexa à presente

proposta, para uso dos Viveiros Municipais; ---------------------------------------------------------
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----------  Atribuir  um apoio  no valor  de  1.500€ (mil  e  quinhentos euros),  ao Centro

Social  Infantil  de  Aguada  de  Baixo  (CENSI)  destinado  a  apoiar  os  trabalhos  de

remoção de equipamentos e limpeza do terreno, de forma a que o Centro Social o

possa devolver aos seus proprietários nas condições devidas. --------------------------------

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

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

---------TIAGO ANDRÉ OLIVEIRA DIAS (46/16); ---------------------------------------------------

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

analisados os documentos apresentados e verificando-se que se trata de um jovem

casal  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 não excede

o montante equivalente a quatro salários mínimos nacionais, a soma das idades não é

superior a 60 anos e o prédio se destina à primeira habitação própria e permanente,

por  um período mínimo de cinco anos,  aprovar  a redução de pagamento da taxa

relativamente à construção de habitação a edificar num terreno sito nem Santa Rita,

na Freguesia de Valongo do Vouga.-------------------------------------------------------------------

----------De acordo com o estabelecido nos artigos 116.º e 117.º do Decreto-Lei n.º

555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº. 136/2014, de

9 de setembro, e nos termos estabelecidos no Código Regulamentar do Município de

Águeda, o valor a pagar é de 1074.37€ e a redução de acordo com o n.º 4 do art.º

20.º/I, do Código Regulamentar atrás referido, é de 70%, ficando a requerente sujeita

ao pagamento de 322.31€.--------------------------------------------------------------------------------

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

----------ADITAMENTO A ALTERAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO PARQUE

EMPRESARIAL DO CASARÃO (PROPOSTA 52/16) --------------------------------------------

----------A Câmara Municipal, depois de analisada a Proposta ao Executivo n.º 52/16 de

26 de janeiro de 2016, deliberou, por unanimidade, o seguinte:--------------------------------

--------1. Nos termos do artigo 118.º e n.º 1 do artigo 119.º, conjugados com o n.º 1 do

artigo 76.º,  do Decreto-Lei  n.º  80/2015,  de 14 de maio,  proceder  à elaboração da

Alteração do Plano de Pormenor  do Parque Empresarial  do  Casarão para a área

delimitada  na  planta  1,  que  faz  parte  do  processo  e  se  encontra  arquivada  na

Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião;--------------------------------------------

-------2. Nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º e do n.º 2 do artigo 88.º do

Decreto-Lei  n.º  80/2015,  de  14  de  maio,  dar  cumprimento  ao  procedimento  de
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alteração, nomeadamente a publicação e publicitação da deliberação do Executivo

Municipal  e  consequente  abertura  do  período  de  inquérito  público  inicial  para

apresentação de sugestões de 15 dias (correspondente ao período mínimo previsto no

n.º 2 do artigo 88.º da legislação supracitada);------------------------------------------------------

-------3. Ao abrigo do n.º 1 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio,

estabelecer um prazo de 60 dias para elaboração da Alteração do Plano de Pormenor

a contar do fim do prazo estabelecido para apresentação de sugestões;--------------------

-------4. Não qualificar a Alteração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial do

Casarão  como  suscetível  de  ter  efeitos  significativos  no  ambiente,  ao  abrigo  do

disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, com as

alterações  introduzidas  pelo  Decreto-Lei  n.º  58/2011,  de  4  de  maio,  com  os

fundamentos da memória justificativa que faz parte do processo e se encontra também

arquivada na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião.----------------------------

----------ALTERAÇÃO  DO  PREÇO  DE  VENDA  DE  LOTES  NO  PARQUE

EMPRESARIAL DO CASARÃO - ÁGUEDA DURANTE O ANO DE 2016 (PROPOSTA

63/16);----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este assunto para

elaboração de uma proposta mais ampla sobre o assunto.--------------------------------------

----------Ainda neste ponto da Ordem de Trabalhos, a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso

alertou  para  a  necessidade  de  efetuar  alterações  ao  Regulamento  do  Parque

Empresarial  do  Casarão,  por  verificada  uma  colisão  jurídica  no  mesmo,

designadamente no que se refere à opção de compra por parte de quem já adquiriu

um direito  de superfície,  e  à ausência de penalizações  para as reservas  que não

culminem em contratualizações. ------------------------------------------------------------------------

----------Também o Sr. Vereador Miguel Oliveira interveio, sugerindo que as reservas

devam ter subjacente o pagamento de 2 mensalidades, uma vez que o regulamento

prevê que a reserva possa ter uma duração de 60 dias, não obstante entender que

este  prazo  deve  ser  alargado  para  90  dias,  e  consequentemente,  as  sugeridas

mensalidades. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----------RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS --------------------------------------

----------AUTORIZAÇÃO DE DESPESA -  TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

URBANOS PELA ERSUC (PROPOSTA 54/15); ---------------------------------------------------

----------Seguidamente,  não sendo possível  efetuar  consultas de mercado, uma vez

que cabe à Câmara Municipal a autorização da despesa, de acordo com o disposto no
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artigo 18.º, alínea b) do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho, reiterado pelo Decreto-

lei n.º 40/2011 de 22 de março, ponto 1, alínea d), foi deliberado, por unanimidade,

aprovar  a  realização  da  despesa  anual  no  valor  previsto  de  410.140,50  €

(quatrocentos e dez mil cento e quarenta euros e cinquenta cêntimos), correspondente

ao tratamento  de resíduos  a entregar  na  ERSUC no presente  ano de 2016 (com

efeitos a partir de 1 de janeiro de 2016).--------------------------------------------------------------

----------AÇÃO SOCIAL------------------------------------------------------------------------------------

–--------APOIO  NA  ADAPTAÇÃO  DE  HABITAÇÃO  PARA  MELHORIA  DE

ACESSIBILIDADES (PROPOSTA 56/16).------------------------------------------------------------

----------Na continuação dos trabalhos, tendo em vista um pedido efetuado pelo Centro

Médico de Reabilitação Rovisco Pais,  para que o município  apoie a realização de

obras  de  adaptação  e  criação  de  acessibilidades,  na  moradia  da  munícipe  Maria

Selene de Bastos Rodrigues, localizada na localidade da Veiga, freguesia de Valongo

do Vouga, para que a mesma possa regressar à sua habitação, após um internamento

hospitalar  de  um ano e meio,  e  feita  uma avaliação  socioeconómica do  respetivo

agregado familiar, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea a) do

artigo 55.º/E1 do Código Regulamentar do Município de Águeda, apoiar a realização

das  obras  em  questão,  através  do  pagamento  dos  materiais  e  sua  aplicação,  a

adjudicar à empresa ”ARS, Lda”, no valor de 4.980,80€ acrescida do IVA à taxa em

vigor, o que perfaz um total de 6.125,40€, e à empresa ”CAFAMOL, Lda”, no valor de

298,00€ acrescida do IVA à taxa em vigor, o que totaliza 366,54€. Estes valores serão

liquidados após verificação da conclusão das obras, por técnicos da autarquia.-----------

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

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

----------VISITAS DE ESTUDO PARA O ANO LETIVO 2015/2016 - TRANSFERÊNCIA

DE VERBAS (PROPOSTA 57/16);----------------------------------------------------------------------

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

semelhança do que tem feito em anos anteriores oferecer uma visita de estudo aos

alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico do concelho, o que inclui

o transporte e o pagamento do ingresso à entidade a visitar, no valor máximo de 5,00

€  por  participante,  terminada  a  fase  de  inscrição  e  feitas  as  contas  da  verba  a

despender, constatou-se que, para o ano letivo 2015/2016, o montante total previsto

para esta despesa será 7.906,55 €.--------------------------------------------------------------------

----------AEC  -  PREVISÃO  DE  CUSTOS  DE  JANEIRO  A  MAIO  -  ANO  LETIVO
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2015/2016 (PROPOSTA 66/16);-------------------------------------------------------------------------

----------Continuando os trabalhos,  a Câmara analisou e deliberou por unanimidade,

aprovar o custo previsional dos custos, no valor de 113.146,47 €, a realizar de janeiro

a maio do corrente ano de 2016, com as parcerias para o Programa das Atividades de

Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico, para o Ano letivo 2015/2016. -

----------Acerca deste assunto, a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso questionou sobre os

critérios  que  estão  a  ser  utilizados,  solicitando  acesso  a  relatórios  das  atividades

desenvolvidas, designadamente sobre a sua avaliação. -----------------------------------------

----------A Sr.ª Vereadora Elsa Corga deu as explicações às questões colocadas.---------

----------PROGRAMA  EXPANSÃO  DESENVOLVIMENTO  PRÉ  -  ESCOLAR  /

PREVISÃO  CUSTOS REFEIÇÕES  DEZEMBRO/2015  E  JANEIRO  A  JULHO/2016

(PROPOSTA 67/16);----------------------------------------------------------------------------------------

----------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o custo previsional

com  as  parcerias  para  fornecimento  de  refeições,  no  âmbito  das  Atividades  de

Animação e Apoio à Família para os meses de dezembro/2015 e janeiro a julho/2016,

referentes  ao  ano  letivo  de  2015/2016,  que  se  prevê  que  seja  de  108.829,20€,

distribuídos  pelas  seguintes  instituições:  Freguesias  27.219,60€,  Instituições

66.456,00€ e Agrupamentos 15.153,60 €.------------------------------------------------------------

----------  VERBAS PARA PAGAMENTO A PESSOAL -  ESCOLAS DO 1º  CICLO E

OUTROS 2015/2016 - JANEIRO A AGOSTO/2016 (PROPOSTA 72/16);-------------------

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

aprovar  o  montante  total  de  181.293,91€  previsto  para  pagamento  a  pessoal,

resultante de parcerias a realizar com algumas entidades locais, para apoio no horário

das refeições, vigilância dos alunos no período de desenvolvimento das atividades de

enriquecimento curricular, em substituição de pessoal que se encontra em situação de

baixas médicas prolongadas entre outras, nas Escolas 1.º Ciclo, nos meses de janeiro

a agosto do Ano letivo 2015/2016.----------------------------------------------------------------------

----------PAGAMENTO  VERBAS  A  PESSOAL  AUXILIAR  DAS  AAAF  2015/2016  -

MESES JANEIRO A AGOSTO 2016.------------------------------------------------------------------

----------Seguidamente,  a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a verba para

pagamento  a  pessoal  auxiliar  resultante  de  parcerias  que  se  tornem  necessárias

realizar  com  algumas  entidades  locais,  no  intuito  de  dar  resposta  às  várias

necessidades existentes das Atividades de Animação e Apoio à Família  Ano letivo

2015/2016 - meses de janeiro a agosto/2016, no total previsto de 160.341,62 € para
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apoio  às  atividades  de  animação  e  apoio  às  famílias  e  a  outros  serviços

nomeadamente, apoio nos horários das refeições, vigilância dos alunos no período de

desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular, substituição de baixas

médicas prolongadas entre outras.---------------------------------------------------------------------

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

----------LISTA DE ERROS E OMISSÕES ------------------------------------------------------------

----------REQUALIFICAÇÃO URBANA - R. INFANTARIA 28, R. OUTEIRO, R. ESCOLA

CENTRAL  SARGENTOS,  PRAÇA  CONDE  DE  ÁGUEDA,  INCLUINDO  SOLUÇÃO

MECÂNICA  -  REFORÇO  DA  LIGAÇÃO  COTA  ALTA/COTA  BAIXA  DA  CIDADE

(PROPOSTA 51/16). ---------------------------------------------------------------------------------------

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

ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 15 de janeiro último, através do qual

aceitou a resposta aos erros e omissões detetados pelos interessados e aprovou a

publicação de novo template, do ficheiro de resposta aos erros e omissões, bem como

o novo prazo de entrega das propostas (02/02/2016), tendo em conta a ata n.º 04 do

respetivo júri, que se encontra em anexo à proposta que foi presente.-----------------------

---------ABERTURA DE PROCEDIMENTO------------------------------------------------------------

---------REABILITAÇÃO DE RUAS DO CONCELHO - LOTE 2 (PROPOSTA 75/16);------

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

aprovação do Projeto de Execução, Cadernos de Encargos e respetivo Programa de

Concurso da Empreitada de “Reabilitação de Ruas do Concelho – Lote 2” e proceder à

abertura do concurso público, sem publicação internacional, nos termos previstos na

alínea b) do art.º 19.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º

18/2008, de 29 de janeiro, com vista a dar cumprimento ao artigo 38.º do referido

Código,  em que  as  peças  de  procedimento  são  integralmente  disponibilizadas  na

plataforma  eletrónica  de  contratação  pública,  com  o  seguinte  endereço:

http://www.acingov.pt---------------------------------------------------------------------------------------

-----------Mais foi deliberado, também por unanimidade, proceder à constituição do júri

do  procedimento,  nos  termos  da Proposta  de  Abertura  de Procedimento  anexa  à

presente proposta em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 109.º e o n.º 2

do artigo 69.º do Código dos Contratos Públicos, bem como a delegação no Júri de

todas as competências necessárias à gestão do procedimento, designadamente: -------

- Prestar esclarecimentos referentes às peças do procedimento (artigo 50.º);--------------

- Pronunciar-se sobre os erros e omissões identificados pelos interessados, os quais
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serão sujeitos a aceitação do órgão competente para contratar (artigo 61.º).---------------

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

----------ESCLARECIMENTOS  E  RETIFICAÇÕES  AO  CADERNO  DE  ENCARGOS

ÁGUEDA EDUCAÇÃO +----------------------------------------------------------------------------------

----------Continuando  a  reunião,  a  Câmara  deliberou,  por  unanimidade,  ratificar  o

despacho do Sr. Presidente, datado de 5 de janeiro último, através do qual aprovou os

esclarecimentos  e  retificação  de  peças  concursais  (Caderno  de  Encargos)  do

processo  de  aquisição  de  Equipamentos  e  Plataformas  de  Ensino  Digitais  para

Implementação de Projeto de Educação Digital nas Escolas do Concelho de Águeda -

“Águeda  Educação  +”,  nos  termos  dos  n.ºs  2  e  3  do  artigo  50.º  do  Código  dos

Contratos Públicos, e conforme o disposto da ata n.º 1 em anexo à presente proposta.-

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

-----------RETIFICAÇÃO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POR UMA

TÉCNICA ADMINISTRATIVA (PROPOSTA 71/16). -----------------------------------------------

----------Seguidamente,  a  Câmara  deliberou,  por  unanimidade,  tendo  em  conta  as

dúvidas suscitadas, retirar o processo. ---------------------------------------------------------------

-----------CONSTRUÇÃO DE TRILHOS NO ÂMBITO DO PROJETO DO CENTRO DE

ORI-BTT - ÁGUEDA BIKE PARK (PROPOSTA 69/16);------------------------------------------

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

abstenção do Sr. Vereador Miguel Oliveira, conceder autorização prévia favorável para

a contratação da associação Try-Cycles, mediante aplicação de ajuste direto, para a

prestação de serviços para construção de trilhos no âmbito do projeto do Centro de Ori

- BTT – Águeda Bike Parknostermos da alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos

Contratos Público, e aprovou, também, a respetiva despesa, 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 o previsto no n.º 5

do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, de acordo com a proposta que

foi presente e se encontra arquivada na aplicação informática, junto à Agenda desta

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

----------PATEIRA DE FERMENTELOS ---------------------------------------------------------------

----------PROPOSTA  DE  CONTRATO  DE  PARCERIA  COM  AS  JUNTAS

CONFRONTANTES COM A PATEIRA (PROPOSTA 58/15). -----------------------------------

----------De  seguida,  analisada  a  proposta  apresentada  pela  Sr.ª  Vereadora  Paula

Cardoso,  que se encontra arquivada no sistema informático  junto à Agenda desta

reunião, e a qual foi apresentada a propósito do mau aspeto das margens da Pateira,
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onde  é  difícil  a  ceifeira  “Pato  Bravo”  atuar,  o  que  tem permitido  que  os  jacintos

proliferem,  sendo  importante  envolver  as  freguesias  limítrofes  na  resolução  no

problema, e consequentemente, permitir a execução do trabalho proposto, foi proposto

a atribuição a cada uma das freguesia a seguir indicadas um subsídio mensal no valor

de € 800,00, passando as referidas freguesias a assumir os encargos com a limpeza

das margens da Pateira: ----------------------------------------------------------------------------------

----------União  de  Freguesias  de  Recardães  e  Espinhel,  União  de  Freguesias  de

Travassô e Óis da Ribeira,  Freguesias de Fermentelos, e União de Freguesias de

Barrô e Aguada de Baixo.---------------------------------------------------------------------------------

----------Durante a análise deste assunto foram várias as intervenções dos membros do

Executivo, nomeadamente:-------------------------------------------------------------------------------

----------O Sr.  Vice  –Presidente reiterou  a  importância  da  participação de todos  os

Municípios que envolvem a Pateira na resolução deste problema, evidenciando que

até agora apenas a Câmara Municipal de Águeda tem envidado esforços na resolução

do problema. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Referiu  ainda o Sr.  Vice-Presidente que,  à  semelhança do que tem sido o

procedimento adotado com todas as Juntas/Uniões de Freguesias, este assunto irá

ser  discutido e colocado à consideração dos Srs.  Presidentes de Junta/União,  até

porque a proposta em apreço não abrange apenas as Freguesias limítrofes à Pateira. -

----------Dando a palavra ao Sr. Vereador Miguel de Oliveira, este declarou concordar

“ipsis  verbis”  com o exposto pelo Sr.  Vice-Presidente,  entendendo igualmente que

todos os municípios que partilham as águas da Pateira devem intervir na sua limpeza

e preservação, mas que, no entanto, enquanto não for esta a realidade, o problema

tem  de  ser  resolvido  de  outra  forma,  como  a  proposta  apresentada  pela  Sr.ª

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

-----------Ato  contínuo,  e  usando  da  palavra,  a  Sr.ª  Vereadora  Paula  Cardoso

manifestou a mesma disponibilidade em retirar o ponto b) da proposta apresentada,

referente à atribuição de apoio às Uniões de Freguesia de Águeda e Borralha e de

Barrô e Aguada de Baixo, caso a problemática se colocasse por estarem incluídas, na

proposta apresentada, Freguesias que não envolvem a Pateira.-------------------------------

----------Também o Sr. Vereador Edson Santos interveio, questionando a razão de ser

da proposta apresentada o ser para 12 meses, quando o anterior Contrato de Parceria

para  a  Requalificação  Ambiental  e  Paisagística  da  Pateira  celebrado  com  a

Administração  Hidrográfica  do  Centro,  contemplava,  apenas,  4  meses  anuais,
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questionando  igualmente  se  os  Srs.  Presidentes  de  Junta/União  envolvidos  no

processo já foram contactados por forma a aferir da sua recetividade na aceitação dos

trabalhos em causa e até mesmo em que condições estão dispostos a subscrever os

protocolos propostos.---------------------------------------------------------------------------------------

-----------Feitas as declarações supra, e não tendo havido recetividade para a alteração

proposta pela  Sr.ª  Vereadora Paula  Cardoso,  a proposta acabaria por  merecer  os

votos  favoráveis  da  proponente,  a  Sr.ª  Paula  Cardoso,  e  do  Sr.  Vereador  Miguel

Oliveira e votos contra do Sr. Vice-Presidente e dos Srs. Vereadores Elsa Corga, João

Clemente e Edson Santos. -------------------------------------------------------------------------------

----------AÇÃO SOCIAL ESCOLAR --------------------------------------------------------------------

----------ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS AO 1º  CEB,  RELATIVOS À 2ª

TRANCHE DA 1º  FASE E À 2ª  FASE DO ANO LETIVO 2015/2016 (PROPOSTA

59/16);----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Prosseguindo a reunião, a Câmara tomou conhecimento de que, nos termos do

despacho n.º 8452-A/2015 de 31 de julho e da alínea a) do n.º1 do artigo 87.º/E1do

Código Regulamentar do Município de Águeda, o valor total dos auxílios económicos

referentes à 2.ª fase da 1.ª tranche e à 2.ª fase associados à Ação Social Escolar – 1.º

CEB, para o Ano Letivo 2015/2016, é de 3.832,50€.-----------------------------------------------

----------Entretanto,  verificando-se  a  existência  de  saldos  do  ano  letivo  anterior,

mencionados na proposta que foi presente e se encontra arquivada junto à Agenda

desta reunião, e o despacho da Vereadora do Pelouro de Ação Social, datado de 05

de janeiro último, no sentido de serem abatidos aos subsídios a atribuir, os respetivos

saldos, propõe-se que seja transferido o valor  de 661,24€ para o Agrupamento de

Escolas de Águeda Sul.------------------------------------------------------------------------------------

---------APOIO  PARA  PAGAMENTO  DE  PROPINAS -  ANO  LETIVO  2015/2016

(PROPOSTA 61/16);----------------------------------------------------------------------------------------

----------A seguir, de acordo com a proposta que foi presente e se encontra arquivada

junto à Agenda desta reunião, o seguinte:------------------------------------------------------------

----------Nos termos do artigo 85.º/E1, a renovação da Bolsa de Estudo aos bolseiros

 Cláudia Dias Quaresma, Rui Daniel Almeida Domingues e Tereza Maria Conceição

Costa Meireles. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------Cessar a atribuição do Apoio para Pagamento de Propinas a António Romeu

Pereira Asuelo  e  Catarina  Baptista Andrade Henriques por  não terem requerido  a

renovação com a entrega de prova de inscrição no corrente ano letivo, nos termos do
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artigo citado no ponto anterior.---------------------------------------------------------------------------

----------Selecionar,  à  luz  dos  critérios  consignados  no  artigo  79.º/E1  do  Código

Regulamentar do Município de Águeda, conforme ata anexa à presente proposta, os

candidatos  abaixo  indicados  como  beneficiários  do  Apoio  para  Pagamento  de

Propinas do ano letivo 2015/2016:----------------------------------------------------------------------

---------Liliana Maria Rodrigues Silva, Saidy Afonso de Ceita e Sofia Lemos Figueiredo-

---------Não atribuir o Apoio para Pagamento de Propinas a Natanael André Pinho Pina,

nos termos do n º 5 do Artigo 77.º/E1, dado que, aquando da candidatura, declarou

que, se fosse selecionado na candidatura à atribuição de Bolsas de Estudo e na de

Apoio  para  Pagamento  de  Propinas,  pretendia  que  lhe  fosse  atribuída  Bolsa  de

Estudo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

DE 2015/2016 (PROPOSTA 60/16);--------------------------------------------------------------------

----------Nos termos da proposta que foi presente a Câmara, relativamente à atribuição

de Bolsas de Estudo deliberou o seguinte:-----------------------------------------------------------

----------Nos termos do artigo 75.º/E1, a renovação da Bolsa de Estudo aos bolseiros:---

----------Andreia Filipa Duarte Lemos, Artur Ricardo Estima Marques de Arede, Carolina

Sousa Martins, Eva Alexandra Ferreira da Silva, Jéssica Gonçalves Abrantes, Jorge

Alexandre  Pinto  Madeira,  Luís  Carlos  Mendes  de  Abreu,  Márcia  Daniela  Sousa

Martins, Mário Jorge da Silva Duarte, Marta Helena O’Neill Miranda -------------------------

---------Cessar a bolsa aos estudantes Ana Gabriela Tomás Baptista e a Fábio André

Rodrigues  Oliveira  Rat,  por  terem  concluído  os  respetivos  cursos  e  a  Madalena

Gonçalves Figueiredo Machado Vaz, por não ter requerido a renovação com a entrega

de prova de inscrição no corrente ano letivo,  nos termos do artigo citado no ponto

anterior.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Excluir  as  candidaturas  pela  1ª  vez  de  Edgar  Lopes  dos  Santos  por  não

cumprir o requisito estipulado no nº 4 do artigo 67º/E1 do Código Regulamentar dado

estar matriculado num curso que não é considerado como Ciclo de Estudos do Ensino

Superior e de Rosa Catarina Martins Duarte, por não cumprir o requisito estipulado na

alínea d) do artigo 69º/E1 do referido código, por não ter feito prova de estar inscrita

no Ensino Superior.-----------------------------------------------------------------------------------------

---------Selecionar,  à  luz  dos  critérios  consignados  no  artigo  69.º/E1  do  Código

Regulamentar, conforme ata anexa, os candidatos abaixo indicados como bolseiros do

ano letivo 2015/2016:---------------------------------------------------------------------------------------
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---------Alice Matilde Conceição Almeida, André João Rodrigues Dias, António Romeu

Pereira Asuelo, Fábio André Bastos Almeida, Natanael André Pinho Pina e Rossana

Jesus Valente.------------------------------------------------------------------------------------------------

----------CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES---------------------------------------------

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

----------CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE ÁGUEDA (PROPOSTA 6515);---------------

----------De seguida, tendo em vista que o Conservatório de Música de Águeda tem

vindo a desempenhar um papel fundamental e de reconhecido mérito na educação

extraescolar do ensino da música, possuindo resultados comprovados no âmbito da

educação  e  desenvolvimento  cultural  do  concelho,  a  Câmara  deliberou,  por

unanimidade, atribuir-lhe um apoio financeiro no valor  de 7.015,00€, nos termos do

Protocolo que foi presente analisado e aprovado.--------------------------------------------------

-----------VIATURAS MUNICIPAIS-----------------------------------------------------------------------

-----------CEDÊNCIA  DE  TRANSPORTE AO IEFP  -  INSTITUTO DO  EMPREGO  E

FORMAÇÃO  PROFISSIONAL,  I.P,  NO  DIA  10  DE  FEVEREIRO  PARA  VISITA

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA -------------------------------------------------------------------------

----------Seguidamente,  a Câmara deliberou,  por  unanimidade,  ceder,  gratuitamente,

um autocarro ao IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional,  I.P., para a

realização de uma visita de Estudo à Assembleia da República, no dia 10, totalizando

duas turmas de Formação para  a  Inclusão  (Formação em competências  básicas),

totalizando 45 formandos por se considerar de todo o interesse aquela iniciativa.--------

----------Eram doze horas e quarenta e cinco minutos quando o Sr. Vice-Presidente

declarou a reunião encerrada,  da qual para constar se lavrou a presente ata que,

depois de lida, vai ser assinada, obrigatoriamente pelo Sr. Vice-Presidente e por mim,

Ana Isabel Serrano da Silva, Técnica Superior, tendo as deliberações sido aprovadas

em minuta no final da reunião, nos termos do artigo 57.º, n.º 3, do Anexo I da Lei n.º

75/2013, de 12 de setembro.-----------------------------------------------------------------------------
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