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ATA NÚMERO 4/16 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

---------Aos dezasseis dias do mês 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------Antes de iniciar a Ordem do Dia, o Sr. Vice-Presidente usou da palavra para 

prestar o seu reconhecimento a todas as pessoas que, na sequência das cheias 

ocorridas em Águeda, se envolveram nas operações de socorro e acorreram a muitas 

situações que foram reportadas, nomeadamente ao Vitor Abrantes, do Serviço 

Municipal de Proteção Civil, que demonstrou uma determinação excecional; a todos os 

funcionários e colaboradores do Município, designadamente operadores de máquinas 

e pessoal afeto à Divisão de Proteção Civil, Espaços Verdes e Higiene Pública; aos 

Bombeiros Voluntários de Águeda; à Guarda Nacional Republicana; à equipa de 

sapadores florestais; à Associação de Proteção Civil de Belazaima do Chão, à 

Associação Humanitária Castanheirense, às Juntas e Uniões de Freguesia; aos Srs. 

Presidentes de Junta e União de Freguesias; e de uma forma geral, a todas as 

pessoas de Águeda que, no passado domingo, assim que o nível das águas baixou, 

sem queixumes ou desânimo, trabalharam em conjunto nos trabalhos de limpeza. –-  

---------Dada a palavra ao Sr. Vereador Miguel Oliveira, solidarizou-se com o 

reconhecimento prestado e fez suas as palavras do Sr. Vice-Presidente.----------------- 

---------Solicitou ainda o  Sr. Vereador Miguel Oliveira que seja disponibilizado um 

relatório das ocorrências registadas na sequências das cheias, bem como uma 

estimativa dos prejuízos, sugerindo a abertura de inquérito por forma a apurar as 

causas que eventualmente possam explicar a rápida subida do nível das águas em 

Águeda comparativamente ao resto do país, e em particular, ao que passou em 

Coimbra, cidade onde habitualmente o problema das cheias tem uma dimensão 
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semelhante à da cidade de Águeda, mas onde desta vez se verificou uma diferença 

significativa em termos de tempo e do volume de água. --------------------------------------- 

---------Realçou o Sr. Vereador Miguel Oliveira a importância no acesso aos dados 

referentes ao nível das barragens e das descargas efetuadas.------------------------------- 

---------À intervenção do  Sr. Vereador Miguel Oliveira, respondeu o Sr. Vice-

Presidente, dizendo que o pico do volume de água verificado nestas cheias 

ultrapassou o recorde dos caudais registados, sendo que, por exemplo, o Alfusqueiro 

registava um caudal de 6,36, e por voltas das 18h35m do dia 12 de fevereiro registou 

um caudal de 7,51. Evidenciou o Sr. Vice-Presidente a discrepância brutal na medição 

instantânea, tendo o caudal retornado aos 6,80, tendo permanecido assim durante 

muitas horas.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Também a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso reiterou o reconhecimento prestado, o 

esforço e o empenho de todos os que se envolveram nas operações de socorro e de 

limpeza, lamentando os prejuízos ocorridos. Referiu no entanto a Sr.ª Vereadora que o 

que se viu no domingo, sempre assim foi. As pessoas de Águeda estão habituadas e 

adaptadas a estas situações, pelo que a sua capacidade de resolver e ajudar é-lhes 

inerente.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Terminou a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso a sua intervenção, reiterando o 

pedido do Sr. Vereador Miguel Oliveira, subscrevendo a importância de perceber se 

houve ou não algum tipo de abuso nas descargas efetuadas na barragens.------------- 

---------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO------------------------------------------- 

----------Ainda antes de iniciar a ordem de trabalho, foi dada a palavra ao Sr. António 

Ferreira, veio questionar o Executivo Municipal sobre  a disponibilização de pavilhões 

para arrendar no Parque Empresarial do Casarão, aproveitando para louvar esta 

iniciativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Referiu o munícipe manter correspondência com a Câmara Municipal sobre a 

referida disponibilização de salas, tendo-lhe sido informado que apenas a partir do 

último trimestre de 2016 é que estarão disponíveis para arrendar os mencionados 

pavilhões. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Contudo, referiu o munícipe que a sua intervenção nesta reunião, 

designadamente a sua questão, vai de encontro ao facto de ter informações no sentido 

de que, mesmo sendo possível arrendar os ditos pavilhões, será necessário, e ficará a 

cargo dos eventuais arrendatários, encetar obras nos pavilhões que rondarão os € 

30.000,00.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------A esta intervenção respondeu o Sr. Vice-Presidente, informando que ainda não 

há uma resposta a essa preocupação, e que a mesma apenas será decidida na fase 

da adjudicação.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Também o Sr. Vereador Miguel Oliveira interveio, referindo desde logo que a  

decisão política tomada até agora sobre este assunto, foi tomada em Assembleia 

Municipal e respeitou à aprovação do Plano. Questionou ainda o Sr. Vereador se o 

munícipe já procurou informações sobre financiamentos comunitários, pois alguns têm 

uma forte componente direcionada para a formação de funcionários e para 

instalações, sendo que, e independentemente da questão do arrendamento dos 

pavilhões, poderão haver outros mecanismos que também ajudem os pequenos 

empresários.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Também a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso usou da palavra, compreendendo as 

preocupações do munícipe, e alertando para a alteração do preço dos lotes que seria 

deliberada na presente reunião.----------------------------------------------------------------------- 

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

---------Tendo-se verificado problemas de formatação na ata da última reunião, a sua 

aprovação foi remetida para a próxima reunião ordinária do Executivo Municipal. ----- 

-----------EDUCAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------- 

-----------PAGAMENTO DE VERBAS DESTINADAS A COMPARTICIPAR 

DESPESAS COM DESFILE DE CARNAVAL (PROPOSTA 81/16);------------------------ 

---------À semelhança dos anos anteriores e atendendo a que a participação no 

Desfile de Carnaval das crianças dos Jardins-de-Infância e alunos do 1.º, 2.º e 3.º 

Ciclos do Ensino Básico e IPSS´s do concelho, que decorreu no passado dia 05 e 

percorreu algumas das ruas da cidade, acarretou encargos de ordem financeira, 

nomeadamente na aquisição de material para a elaboração dos fatos, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, proceder à transferência do montante de 7.549,50€, 

nos precisos termos da proposta que foi presente, considerando o valor de 3,50€ 

por participante comparticipado pela autarquia ------------------------------------------------- 

-----------PROGRAMA APROXIMAR - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS EM 

CONFORMIDADE COM O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (PROPOSTA 91/16);----------------------------------- 

----------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Sr.ª 

Vereadora Elsa Corga, datado de 7 de janeiro último, através do qual procedeu à 

transferência das importâncias a aplicar no âmbito do Programa Aproximar - 
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Contrato Interadministrativo de delegação de competências n.º 549/2015, por se 

considerar que seria importante efetuar uma antecipação de verbas para os 

mesmos, de forma a cobrir as despesas necessárias à gestão das suas atividades 

por forma a evitar problemas ao nível do funcionamento dos agrupamentos e da 

Escola Secundária Adolfo Portela, uma vez que o IGeFE vem referir que não 

consegue cumprir os prazos previstos no referido contrato.--------------------------------- 

-----------PREVISÃO DAS COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES PARA PARCEIROS, 

NO ÂMBITO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA, NO PERÍODO 

DE OUTUBRO/2015 E JANEIRO A JULHO/2016 (PROPOSTA 93/16); ----------------- 

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

custo provisional com as parcerias no âmbito das comparticipações familiares das 

Atividades de Animação e Apoio à Família, para os meses de outubro/2015 a 

julho/2016, do ano letivo 2015/2016, que se prevê venha a ascender ao valor de 

45.292,25 €.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----------REFEIÇÕES ESCOLARES 1º CEB - PREVISÃO DE DEZEMBRO/2015 E 

JANEIRO A JUNHO/2016 (PROPOSTA 82/16);------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o custo 

previsto, no montante de 301.440,384€, que o município prevê gastar, com as 

parcerias para o fornecimento de refeições aos alunos do 1º CEB, durante os meses 

de dezembro/2015 e janeiro a junho/2016. --------------------------------------------- 

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

-----------ATRIBUIÇÃO AOS MELHORES ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA 

MARQUES CASTILHO ESMC - RATIFICAÇÂO DE DESPACHO (PROPOSTA 

83/16).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em vista a 

disposto no Artigo 5º/G2, ponto 3, do  Código Regulamentar do Município de 

Águeda, e conforme o disposto no ponto 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro e ainda nos termos do n.º 3 do artigo 164.º do CPA, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente, datado de 22 de janeiro, através do qual atribui os  

Prémios Escolares “Câmara Municipal de Águeda”, referentes aos alunos da Escola 

Secundária Marques de Castilho, ao melhor aluno do ensino básico, Vânia Sobral 

Figueira, no valor de 250,00€ e  ao melhor aluno do ensino secundário, Emanuel 

Estevez Oliveira, no valor de 500,00€.------------------------------------------------------------- 
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-----------CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES----------------------------------------- 

-----------ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO - PROJETO “VAMOS PÔR O SEQUEIRA NO 

LUGAR CERTO"(PROPOSTA 84/16); ------------------------------------------------------------- 

-----------Presente, a seguir, uma proposta, elaborada a propósito de uma iniciativa 

conjunta do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) e do jornal “Público”, que 

solicita um donativo com o objetivo de angariar fundos para aquisição da pintura “A 

Adoração dos Magos”, de Domingos Sequeira, com vista a  integrar esta 

extraordinária pintura no seu acervo, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

contribuir para o fim em vista com um donativo no valor de 60,00€, correspondente 

a 1 000 pixeis.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----------PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIOS ARRUAMENTOS NAS FREGUESIAS DE 

ÁGUEDA E RECARDÃES;---------------------------------------------------------------------------- 

----------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as Revisões de 

Preços que foram propostas, para as seguintes obras:---------------------------------------- 

-----------Pavimentação de vários arruamentos nas freguesias de Águeda e 

Recardães, no valor de 166,20 €, ao qual será adicionado o IVA (PROPOSTA 

85/16).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Concelho, no valor de 2.131,14 €, ao qual será adicionado o IVA. (PROPOSTA 

87/16);------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------RESPOSTA DE ESCLARECIMENTOS APÓS ACEITAÇÃO 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 102/16);----------------------------------------------------------------------- 

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

do Sr. Vice-Presidente, datado de oito de fevereiro corrente, através do qual 

aprovou a resposta ao pedido de esclarecimento apresentado por um interessado, 

após a aceitação das listas de erros e omissões, bem como a alteração do preço 

base de 786.109,75 € para 755.359,75 €, ambos acrescidos do IVA e a publicação 

de novo template, relativamente à obra de Requalificação Urbana – R. Infantaria 28, 
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R. Outeiro, R. Escola Central de Sargentos, Praça Conde de Águeda, incluindo 

solução mecânica – reforço da ligação cota alta/cota baixa da cidade.-------------------- 

-----------REABILITAÇÃO DE RUAS DO CONCELHO-LOTE 1 (PROPOSTA 112/16) - 

----------Foi, também, deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vice-

Presidente, datado de 11 de fevereiro corrente, através do qual, relativamente à 

obra de Reabilitação de Ruas do Concelho – Lote 1, que aprovou a resposta ao 

pedido de esclarecimentos apresentado por um interessado; a retificação do alvará 

definido no ponto 20.6 alínea e) do programa de concurso; a retificação do template; 

a publicação de nova peça escrita, em conformidade com o proposto na ata n.º 01 

em anexo ao processo que foi presente. ---------------------------------------------------------- 

-----------PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DE PROPOSTAS------------- 

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

ESCOLA CENTRAL SARGENTOS, PR. CONDE ÁGUEDA, INCLUINDO SOLUÇÃO 

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

(PROPOSTA 86/16);------------------------------------------------------------------------------------- 

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

despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 01 de fevereiro corrente, através do 

qual , relativamente à empreitada de Requalificação Urbana – R. Infantaria 28, R. 

Outeiro, R. Escola Central de Sargentos, Praça Conde de Águeda, incluindo 

solução mecânica – reforço da ligação cota alta/cota baixa da cidade, aprovou a 

retificação do programa de concurso (ponto 20.6 alínea e)), bem como a 

prorrogação do prazo de entrega das propostas por 5 dias, nos termos do n.º 2 do 

artigo 64.º conjugado com o n.º 3 do artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos.-- 

-----------SAÚDE PUBLICA ---------------------------------------------------------------------------- 

------------PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO MÉDICO VETERINÁRIA, COM O 

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO (PROPOSTA 88/16);------------------------------- 

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

unanimidade, de acordo com o disposto no n.º 1 e alínea g) do n.º2, do artigo 23.º e 

alíneas u), ii) e jj) do n.º 1 do artigo 33.º, todas da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, aprovar a Minuta do Protocolo a celebrar com a Câmara Municipal de 

Oliveira do Bairro, que procura assegurar a cooperação entre os dois municípios, no 

domínio da defesa da saúde pública e do meio ambiente. ----------------------------------- 

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

-----------PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO PREÇO DE VENDA DE LOTES 

DURANTE O ANO 2016 (PROPOSTA 89/16); --------------------------------------------------- 

----------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta nos 

moldes que a seguir se transcrevem: -------------------------------------------------------------- 

----------”No início do ano de 2015 foi aprovada a redução do valor de venda dos 

lotes do Parque Empresarial do Casarão – Águeda (PEC - Águeda) de 25,00€/m2 

para 15,00€/m2, o que veio dar, no contexto económico em que se vivia, uma maior 

oportunidade às empresas de se poderem vir a instalar nesta área.----------------------- 

-----------No ano de 2015 foram vendidos ou constituído o direito de superfície de 27 

lotes no PEC Águeda, e iniciadas as construções das primeiras unidades industriais, 

prevendo-se que o ano de 2016 seja marcante ao nível do surgimento de novas 

edificações, estando os restantes já quase totalmente reservados.------------------------ 

-----------Tendo em conta que as condições económicas são semelhantes ao ano 

anterior, e ao sucesso da iniciativa tomada pela autarquia, propõe-se, a redução do 

valor de venda direta (não incluindo direito de superfície), de 25,00€/m2 para 

15,00€/m2 durante o ano de 2016, de forma a manter o estímulo e promover a 

instalação de empresas neste espaço.------------------------------------------------------------- 

----------De referir ainda que esta alteração efetua o reajuste com a realidade dos 

concelhos vizinhos a Águeda, continuando a criar condições de competitividade do 

concelho em relação aos mesmos e a atrair investimento externo (quer nacional ou 

internacional).--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------É ainda importante referir que o valor de 15,00€ m2, será sempre tido em 

conta na transmissão do imóvel para terceiros no futuro, pela conjugação do artigo 

11º (onde se especifica o direito de preferência nos primeiros 15 anos pela 

autarquia) e do artigo 12º do regulamento do Plano de Pormenor nomeadamente 

nas alíneas a) e b) do nº2 do referido artigo que menciona claramente que o valor a 

contabilizar para a venda será sempre o valor da aquisição, e como tal, nestes 

casos os 15,00€/m2 e não os 25,00€/m2Importa também mencionar que está em 

curso a alteração ao Plano de Pormenor do PEC - Águeda com a respetiva 

ampliação do mesmo, para dar cabimento a novos investimentos, face à taxa de 

ocupação do parque atual e que a mesma estará concluída ainda este ano 

permitindo que seja efetuadas vendas de lotes ao valor agora proposto.----------------- 

-----------Mais se propõe que seja possível aplicar o valor agora definido aos 
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contratos de promessa de compra e venda já assinados, mas que ainda não 

resultaram num registo de compra efetiva do lote.---------------------------------------------- 

 ----------Face ao exposto, e de acordo com a alínea m) do número 2 do artigo 23.º e 

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

propõe-se ao Executivo que submeta à apreciação e aprovação da presente 

proposta à Assembleia Municipal”.------------------------------------------------------------------ 

----------Ainda no âmbito da presente proposta, a Sr.ª Vereadora Paula Cardoso 

apresentou, no seguimento do que tinha referido na reunião anterior, algumas 

sugestões de alteração ao Regulamento do Parque Empresarial do Casarão, 

designadamente dos artigos 6.º, n.ºs 8 e 9, 7.º, n.ºs 2, alíneas d) e e), 3, 4 e 5, 12.º, 

n.ºs 2, alínea a) e 3, 13.º, n.ºs 1 e 3, e 20.º, n.º 1. ---------------------------------------------- 

----------Solicitou ainda a Sr.ª Vereadora esclarecimentos sobre algumas questões 

prévias referentes aos artigos 6.º, n.º 6, 8.º, n.ºs 2, 3 e 4, e 11.º, n.º 2. ------------------- 

----------ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO (PROPOSTA 105/15);----------- 

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

que a seguir se transcreve:---------------------------------------------------------------------------- 

-----------”A presente proposta de Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 1/2011 

referente ao Loteamento Municipal para o Parque Empresarial do Casarão, é 

promovida pela Câmara Municipal de Águeda. Este Loteamento, encontra-se 

abrangido pelo Plano de Pormenor do Parque Empresarial do Casarão, publicado 

em Diário da República, 2ª Série, n.º 64, de 1 de Abril de 2010, Aviso n.º 6737/2010, 

o qual sofreu já uma alteração por Adaptação publicada em Diário da República, 2.ª 

Série, n.º 25, Aviso n.º 1731/2012 de 3 de Fevereiro.------------------------------------------ 

-----------A alteração do loteamento municipal surge da necessidade de adequação 

das tipologias dos lotes industriais previstos, à tipologia de investimento industrial 

das propostas que têm vindo a surgir para o mesmo, nomeadamente projetos que 

visam a criação de estruturas de produção de grande dimensão conduzindo à 

necessária junção de lotes.---------------------------------------------------------------------------- 

----------No primeiro caso, temos a empresa R.A.I.O. - Móveis Metálicos, Lda, que 

adquiriu no final do ano transato os lotes 16 e 17 com a finalidade de deslocalização 

das atuais instalações para o Parque Empresarial do Casarão. No âmbito do 

desenvolvimento do projeto e estudo da implantação das naves industriais a 

executar verificou ser necessária a junção dos lotes adquiridos, de forma a 

maximizar a capacidade produtiva e minimizar os custos com a implantação do 
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projeto.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Neste âmbito, surge a segunda situação com o pedido de emparcelamento 

efetuado pela Febol – Ferragens da Borralha, Lda, que tendo adquirido em julho de 

2015 o lote 49, verificou posteriormente uma perspetiva de crescimento superior à 

esperada, pelo que em dezembro de 2015 adquire ainda o lote 39 no sentido de 

prever uma área superior de implantação da sua unidade.----------------------------------- 

--------Este tipo de alteração estava já previsto e salvaguardado no próprio Plano de 

Pormenor do Parque Empresarial do Casarão, que deu origem ao loteamento, o 

qual no seu artigo 16º prevê a figura de emparcelamento dos lotes com vista à 

criação de unidades funcionais de maior dimensão para albergar projetos de maior 

envergadura, como são os casos supra mencionados.---------------------------------------- 

----------Assim sendo, as alterações a realizar neste loteamento, dão lugar à 

alteração da Planta Síntese, Planta Geral sobre Levantamento Topográfico e 

respetivos quadros e consubstanciam-senas seguintes alterações:------------------------ 

----------1. A primeira alteração proposta, recai sobre os lotes 16 e 17 do loteamento 

(parcelas n.º 16 e 17 do plano) e visa o emparcelamento dos dois lotes criando um 

único lote cujas alterações se consubstanciam na alteração do polígono máximo de 

implantação do novo lote. No que respeita à altura de edificação máxima permitida, 

deverão ser cumpridas as regras de acordo com a superfície de desobstrução 

previstas para o Aeródromo do Casarão no PDM de Águeda, sendo que a altura da 

edificação poderá variar entre os 8 e os 11 metros de altura.-------------------------------- 

-----------O resultado do emparcelamento dos lotes acima referidos dará origem ao 

lote 16 A. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------2. A segunda alteração proposta, recai sobre os lotes 39 e 49 do loteamento 

(parcelas n.º 39 e 49 do plano) e visa o emparcelamento dos dois lotes criando um 

único lote cujas alterações se consubstanciam na alteração do polígono máximo de 

implantação do novo lote.------------------------------------------------------------------------------ 

----------O  resultado  do  emparcelamento  dos  lotes  acima referidos dará origem 

ao lote 39 A. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------No seguimento do exposto e em conformidade com o estabelecido na alínea 

a) do número 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, e pela Lei n.º 28/2010, 

de 2 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 

setembro, esta operação urbanística está isenta de controlo prévio e, de acordo 
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com o disposto no número 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei supracitado, não carece de 

submissão a discussão pública aí referida.-------------------------------------------------------- 

---------Nestas circunstâncias, propõe-se a aprovação da presente alteração de 

Loteamento Municipal para o Parque Empresarial do Casarão e subsequente 

emissão da Alteração ao Alvará de Loteamento com Obras de Urbanização N.º 

1/2011”.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

OLIVEIRA CRUZ (PROPOSTA 92/16);------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, foi presente um requerimento através do qual João Oliveira 

Cruz, (Processo n.º 178/15) residente na Avenida Calouste Gulbenkian, na União de 

Freguesias de Águeda e Borralha, solicita a redução de pagamento da taxa 

relativamente à construção de habitação a edificar num terreno sito no Lugar da 

Redonda, em Castanheira do Vouga, na União de Freguesias de Belazaima do 

Chão, Castanheira do Vouga e Agadão.----------------------------------------------------------- 

----------Analisados os documentos apresentados, verifica-se que se trata de um 

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

----------Neste termos a Câmara deliberou, por unanimidade, 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, 

corresponder ao solicitado, ficando o requerente sujeito ao pagamento de 198.64€, 

uma vez que o valor da licença é de 993.21€ e a redução de acordo com o n.º 4, do 

artigo 20º/I, do Código Regulamentar atrás referido, é de 80%.----------------------------- 

-----------JUNTAS DE FREGUESIA ----------------------------------------------------------------- 

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

com o disposto nos artigos 33.º, n.º 1, alíneas o), t) e ccc) e 25.º, n.º 1, alínea j), 

ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar e submeter à 

aprovação do Assembleia Municipal, os apoios financeiros a atribuir às seguintes 

Freguesias/União de Freguesias:-------------------------------------------------------------------- 
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-----------APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE MACINHATA (PROPOSTA 94/16);---- 

---------À Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga no valor total de  51.000,00€ 

(cinquenta e um mil euros) para a conclusão de obras inerentes à construção da 

casa mortuária, devendo a Junta de Freguesia concluir as obras para as quais é 

concedido o presente apoio, até 30 de novembro 2016.--------------------------------------- 

----------No caso do apoio supra referido não se destinar ao fim para o qual foi 

concedido, a Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga, ficará obrigada a ressarcir 

a Câmara Municipal de Águeda no montante equivalente ao valor apoiado.------------- 

----------APOIO UNIÃO DE FREGUESIAS PRÉSTIMO MACIEIRA (PROPOSTA 

95/16);------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------À União das Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba no valor total de 

26.000,00€ (vinte e seis mil euros) para a concretização das obras de recuperação 

e restauro do edifício da antiga Junta de Freguesia do Préstimo, devendo as 

mesmas estar concluídas até 30 de novembro 2016.------------------------------------------ 

----------No caso dos apoios supra referidos não se destinarem ao fim para o qual foi 

concedido, a  União das Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba, ficará 

obrigado a ressarcir a Câmara Municipal de Águeda no montante equivalente ao 

valor apoiado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------APOIO JUNTA DE FREGUESIA FERMENTELOS (PROPOSTA 96/16);------ 

----------À Junta de Freguesia de Fermentelos no valor total de 17.000,00€ 

(dezassete mil euros), a atribuir nos seguintes termos: --------------------------------------- 

----------1) apoio no valor de € 10.000,00 (dez mil euros) para a realização de obras 

de requalificação do Lavadouro das Fontainhas;------------------------------------------------ 

----------2) apoio no valor de € 7.000,00 (sete mil euros) para a aquisição de uma 

carrinha de transporte de caixa aberta.------------------------------------------------------------- 

-----------3)  para efeitos de controlo do supra exposto e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte, , deverá a Junta de Freguesia entregar junto da Câmara Municipal 

de Águeda, no prazo máximo de 30 dias após pagamento do apoio concedido, 

comprovativo de aquisição da viatura para a qual é concedido o apoio de € 

7.000,00;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------4) para efeitos de controlo do supra exposto, deverá a Junta de Freguesia 

concluir as obras para as quais é concedido o apoio supra (€ 10.000,00), e adquirir 

o veículo para o qual é concedido o apoio supra (€ 7.000,00), impreterivelmente até 

30 de novembro 2016;---------------------------------------------------------------------------------- 
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-----------5) no caso dos apoios supra referidos não se destinarem ao fim para o qual 

foi concedido, a Junta de Freguesia de Fermentelos ficará obrigada a ressarcir a 

Câmara Municipal de Águeda no montante equivalente ao valor apoiado.--------------- 

------------APOIO À JUNTA DE FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA 

(PROPOSTA 97/16); ------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------À Junta de Freguesia de Valongo do Vouga no valor total de € 40.000,00 € 

(quarenta mil euros), a atribuir nos seguintes termos:------------------------------------------ 

-----------1) apoio no valor de € 20.000,00 (vinte mil euros) para a realização de 

obras de beneficiação do cemitério;----------------------------------------------------------------- 

-----------2) apoio no valor de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) para a 

realização de obras de reparação do edifício da Escola da Música;------------------------ 

-----------3) apoio no valor de € 17.500,00 (dezassete mil e quinhentos euros) para a 

aquisição de um veículo comercial com báscula;------------------------------------------------ 

-----------4) para efeitos de controlo do supra exposto e sem prejuízo do disposto no 

número seguinte, deverá a Junta de Freguesia entregar junto da Câmara Municipal 

de Águeda, no prazo máximo de 30 dias após pagamento do apoio concedido, 

comprovativo de aquisição da viatura para a qual é concedido o apoio de € 

17.500,00.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------5) para efeitos de controlo do supra exposto, deverá a Junta de Freguesia 

concluir as obras para as quais é concedido o apoio supra (€ 20.000,00 e € 

2.500,00), e adquirir o veículo para o qual é concedido o apoio supra (€ 17.500,00), 

impreterivelmente até 30 de novembro 2016;---------------------------------------------------- 

---------6) no caso dos apoios supra referidos não se destinarem ao fim para o qual 

foi concedido, a Junta de Freguesia de Valongo do Vouga ficará obrigada a ressarcir 

a Câmara Municipal de Águeda no montante equivalente ao valor apoiado.------------- 

-----------APOIO À UNIÃO DE FREGUESIAS DE ÁGUEDA E BORRALHA 

(PROPOSTA 98/16); ------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------À União de Freguesias de Águeda e Borralha no valor total de € 17.500,00 

(dezassete mil e quinhentos euros), a atribuir nos seguintes termos:---------------------- 

----------1) apoio no valor de € 10.000,00 (dez mil euros) para a realização de obras 

de beneficiação de fontanários e lavadouros sito em Águeda;------------------------------- 

----------2) apoio no valor de € 7.500,00 (sete mil e quinhentos euros) para a 

proceder ao reenquadramento de um edifício com a via pública, no lugar de 

Paredes;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------3) para efeitos de controlo do supra exposto, deverá a União das Freguesias 

concluir as obras para as quais são concedidos os apoios supra (€ 10.000,00 e € 

7.500,00), até 30 de novembro 2016;--------------------------------------------------------------- 

---------4) no caso dos apoios supra referidos não se destinarem ao fim para o qual 

foi concedido, a União de Freguesias de Águeda e Borralha ficará obrigada a 

ressarcir a Câmara Municipal de Águeda no montante equivalente ao valor 

apoiado.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------JUNTA DE FREGUESIA DE AGUADA DE CIMA (PROPOSTA 108/16);-------- 

----------À Junta de Freguesia de Aguada de Cima no valor total de 41.000,00 € 

(quarenta e um mil euros) para a concretização das obras de recuperação e 

restauro do edifício da antiga escola primária, para aí se poder instalar a Junta de 

Freguesia, devendo as mesmas estarem concluídas até 30 de novembro 2016.------ 

----------No caso dos apoios supra referidos não se destinarem ao fim para o qual foi 

concedido, a Junta de Freguesia de Aguada de Cima ficará obrigada a ressarcir a 

Câmara Municipal de Águeda no montante equivalente ao valor apoiado.--------------- 

----------CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 2016 (PROPOSTA 109/16);--------- 

---------Continuando a reunião, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo 

com o disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, aprovar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal, para 

efeitos de autorização, as minutas das propostas de celebração de contratos 

interadministrativos de delegação de competências com as Juntas/Uniões de 

Freguesia infra identificadas, e que fazem parte integrante da presente proposta, 

nos termos que infra e genericamente se seguem:--------------------------------------------- 

-----------1) Junta de Freguesia de Aguada de Cima - contrato interadministrativo de 

delegação das seguintes competências:----------------------------------------------------------- 

-----------Obras de requalificação do Largo do Bustelo, com a inerente construção de 

muro e alpendre;----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Construção de passeios e valetas.------------------------------------------------------- 

-----------Sendo o valor global da comparticipação financeira destinado à execução 

do presente contrato de 10.000,00 € (dez mil euros).------------------------------------------ 

-----------2) União de Freguesias de Águeda e Borralha - contrato interadministrativo 

de delegação das seguintes competências:------------------------------------------------------- 

----------Beneficiação dos Largos da Feira (2ª fase) e da Igreja, na Borralha;------------ 

----------Construção de um largo – Largo do Castanheiro – na Maçoida;------------------ 
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----------Beneficiação da zona envolvente à Capela do Gravanço;-------------------------- 

----------Sendo o valor global da comparticipação financeira destinado à execução do 

presente contrato de € 90.000,00 (noventa mil euros).----------------------------------------- 

----------3) União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo – contrato 

interadministrativo de delegação das seguintes competências:----------------------------- 

----------Conclusão das obras de urbanização do Largo da Igreja de Aguada de 

Baixo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Sendo o valor global da comparticipação financeira destinado à execução do 

presente contrato de € 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos euros).------------------------ 

----------4) União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e 

Agadão – contrato interadministrativo de delegação das seguintes competências:---- 

----------Requalificação do Largo do Cruzeiro na Lomba, em Agadão.---------------------- 

----------Sendo o valor global da comparticipação financeira destinado à execução do 

presente contrato de € 46.000,00 (quarenta e seis mil euros).------------------------------- 

-----------5) Junta de Freguesia de Fermentelos - contrato interadministrativo de 

delegação das seguintes competências:----------------------------------------------------------- 

----------Construção de passeio e valeta na Rua da Quinta do Rei;------------------------- 

----------Construção de valetas na Rua do Vale da Murta;------------------------------------- 

----------Construção de valetas na Rua da Salgada;--------------------------------------------- 

----------Requalificação das condutas das águas pluviais na Rua Canto da Carvalha.- 

----------Sendo o valor global da comparticipação financeira destinado à execução do 

presente contrato de € 15.000,00 (quinze mil euros).------------------------------------------ 

----------6) União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba – contrato 

interadministrativo de delegação das seguintes competências:----------------------------- 

----------Beneficiação do Largo da Entrada de Macieira de Alcoba.-------------------------- 

----------Sendo o valor global da comparticipação financeira destinado à execução do 

presente contrato de € 10.000,00 (dez mil euros).---------------------------------------------- 

----------7) União de Freguesias de Recardães e Espinhel – contrato 

interadministrativo de delegação das seguintes competências:----------------------------- 

---------Requalificação de valetas, passeios e águas pluviais em:--------------------------- 

- Rua da Areosa, Paradela; --------------------------------------------------------------------------- 

- Rua D. Manuel Baptista da Cunha, Paradela;-------------------------------------------------- 

- Rua da Feira, Piedade;------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Feira, Espinhel; ------------------------------------------------------------------------------ 
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- Rua da Pateira, Espinhel- Rua António Figueiredo, Casal de Álvaro; ------------------- 

- Rua das Lavouras, Oronhe; ------------------------------------------------------------------------- 

- Rua das Lavouras, Casainho de Baixo; --------------------------------------------------------- 

- Rua da Escola, Oronhe; ----------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Escola, Casainho de Baixo; -------------------------------------------------------------- 

- Rua Principal, Oronhe;-------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Igreja, Espinhel.------------------------------------------------------------------------------ 

----------Sendo o valor global da comparticipação financeira destinado à execução do 

presente contrato de € 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos euros).------------ 

----------8) Junta de Freguesia de Valongo do Vouga - contrato interadministrativo de 

delegação das seguintes competências:----------------------------------------------------------- 

----------Construção de passeios e de valetas em: ---------------------------------------------- 

- Rua João Batista Vidal;------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua Arrota de Baixo;----------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Cumeada;-------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua do Casal;------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua do Cabeço Gordo;------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua Padre Gabriel Duarte Martins;---------------------------------------------------------------- 

- Rua das Padeiras;-------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua Eduardo Silva Bastos;-------------------------------------------------------------------------- 

- Rua da Gandarinha;----------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua Senhora da Saúde;------------------------------------------------------------------------------ 

- Rua do Coval;------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rua do Ramal.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------Construção de quatro passadeiras elevadas;------------------------------------------ 

-----------Sendo o valor global da comparticipação financeira destinado à execução 

do presente contrato de € 21.000,00 (vinte e um mil euros). -------------------------------- 

----------Mais foi deliberado a remeter esta resolução às Juntas/Uniões de Freguesia 

supra referenciadas, a fim de ser efetuada a aprovação e respetiva remessa às 

Assembleias de Freguesia, para autorização da celebração dos respetivos contratos 

interadministrativos de delegação de competências, ao abrigo dos artigos 9.º, n.º 1, 

alínea g) e 16.º, n.º 1, alíneas i) e j) do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro.-- 

---------Foi ainda deliberado que, e caso a emissão da autorização por cada uma 

das-Assembleias de Freguesia não seja proferida em data anterior à autorização a 
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emitir pela Assembleia Municipal, a outorga dos contratos interadministrativos 

deverá sempre ficar condicionada à emissão das respetivas autorizações por aquele 

órgão das freguesias, nos termos das deliberações a proferir, neste sentido, pelos 

órgãos municipais.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------RETIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO REFERENTE A PROPOSTA 61/2016 - 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE PROPINAS (PROPOSTA 

101/16).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, autorizar a retificação indicada na mesma e acrescentar à deliberação 

tomada na reunião n.º 3, realizada em 2 do corrente, acerca de Apoio para 

Pagamento de Propinas, a renovação do apoio para o ano letivo 2015/2016, aos 

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

Conceição Costa Meireles nos termos do artigo 85º/E1 do Código Regulamentar do 

Município de Águeda.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------ATRIBUIÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO -  ÁGUEDA ANDEBOL CLUBE, NO 

DIA 6 DE FEVEREIRO, NO ÂMBITO DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DA 

RESPETIVA MODALIDADE, NA GUARDA (PROPOSTA 103/16);-------------------------- 

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

Sr. Vereador Edson Santos, através do qual cedeu a utilização de um autocarro de 

27 lugares à Associação Águeda Andebol Clube, para possibilitar a sua participação 

realização num jogo a realizar em Pinhel (Guarda), no dia 6 de fevereiro, a contar 

para o Campeonato da respetiva modalidade.--------------------------------------------------- 

------------APOIO FINANCEIRO - SPORTING CLUBE DE FERMENTELOS 

(PROPOSTA 104/16);----------------------------------------------------------------------------------- 

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

de acordo com o disposto 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, 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, atribuir um apoio financeiro no valor de 35.000,00€ 

ao Sporting Clube de Fermentelos, nos termos e condições do Contrato-Programa 

que foi presente e aprovado, pela realização XI edição do Torneio Internacional de 

Fermentelos - Pateira CUP 2015, que vai ocorrer de 23 a 26 de junho de 2016.------- 
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-----------GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO DA CÂMARA 

MUNICIPAL ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------1ª REVISÃO ORÇAMENTAL PARA O ANO DE 2016 (PROPOSTA 106/16);- 

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

com as abstenções dos Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira, em 

conformidade com o disposto  na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º e c) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal, a 1ª Revisão Orçamental para o ano de 2016.-------------------- 

-----------PLANO DIRETOR MUNICIPAL----------------------------------------------------------- 

-----------3ª CORREÇÃO MATERIAL A 1ª REVISÃO (PROPOSTA 110/16);--------------- 

----------De seguida, tendo em conta o descrito na proposta que foi presente e o 

previsto na alínea a) e b) do número 1 do artigo 122.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, 

de 14 de maio e uma vez que a situação exposta na mesma resulta de erros da 

cartografia base do Plano, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

correção dos erros materiais constantes da Planta de Ordenamento - Hierarquia 

Viária nº 197-2 (anexo 3) e consequente aprovação da declaração de retificação 

(minuta no anexo 4), ambos arquivados na Aplicação Informática junto à Agenda 

desta reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, tendo em vista esta resolução, comunicar, previamente à 

publicação em Diário da República, a declaração de retificação à Assembleia 

Municipal e à Comissão e Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, de 

acordo com o referido no número 3 do artigo 122.º da referida legislação e, nessa 

consequência, proceder à publicação da declaração de retificação (acompanhada 

pela Planta de Ordenamento - Hierarquia Viária n.º 197-2 corrigida ( anexo 3), em 

Diário da República, 2ª Série, de acordo com o definido no n.º 2 do artigo 122.º do 

citado diploma legal.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----------Analisados cada um dos processos que foram presentes e se arquivam na 

Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião, a Câmara deliberou aprovar as 

propostas que a seguir se transcrevem, parcialmente, conceder parecer prévio 

vinculativo para as mesmas  e autorizar as diversas contratações:------------------------ 

----------MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPARAÇÃO DE PEÇAS 

DOS PARCÓMETROS INSTALADOS NA CIDADE DE ÁGUEDA (PROPOSTA 
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80/16);------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------“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 disposto 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 no artigo 2.º da Lei 159-A/2015 

de 30 de dezembro a qual prevê a eliminação progressiva da redução remuneratória 

definida no artigo 2.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 temos e condições 

da presente proposta e caderno de encargos em anexo, designada por Prestação 

de Serviço de Manutenção Preventiva, Corretiva e Reparação de Peças dos 

Parcómetros instalados na cidade de Águeda, mediante aplicação de procedimento, 

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

do CCP , com convite a Resopre- Sociedade Revendedora de Equipamentos, S.A., 

NIF n.º 500231206”-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

------------COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DE EMPREITADA EM PROJETO E 

EM OBRA (PROPOSTA 111/16);--------------------------------------------------------------------- 

-----------”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 disposto 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 no artigo 2.º da Lei 159-

A/2015 de 30 de dezembro a qual prevê a eliminação progressiva da redução 

remuneratória definida no artigo 2.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 

temos e condições da presente proposta e caderno de encargos em anexo, 

designada por Prestação de Serviço para a “Área de Segurança em Projeto e em 

Obra”, mediante aplicação de procedimento, por Ajuste Direto, de acordo com o 

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

Projectos & Construções Lda” – NIF 502740418”.---------------------------------------------- 
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----------Esta deliberação foi tomada por maioria, com a abstenção dos Srs. 

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

------------DESIGN PARA EMPREENDEDORES E EMPRESAS INCUBADAS 

(PROPOSTA 90/16);------------------------------------------------------------------------------------- 

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

retirar este assunto para esclarecimentos. ------------------------------------------------------- 

------------AJUSTAMENTO AO CONTEÚDO DO CONTRATO –------------------------------ 

–--------SERVIÇOS DE LIMPEZA EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (PROPOSTA 

99/16);------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de ajustamento ao conteúdo do contrato a celebrar, referente à aquisição de 

serviços de Limpeza em Instalações Municipais, nomeadamente, no que concerne à 

atribuição de eficácia retroativa do contrato a 1 de janeiro de 2016, prevista no 

artigo 287.º do CCP, de acordo com os fundamentos mencionados na informação 

anexa à proposta em apreço. ------------------------------------------------------------------------ 

-----------ASSUNÇÃO DE DESPESAS PLURIANUAIS ---------------------------------------- 

----------ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS EM NUVEM 

(PROPOSTA 100/16); ---------------------------------------------------------------------------------- 

----------A seguir, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador 

Miguel Oliveira, submeter à Assembleia Municipal, a proposta de Aquisição de 

Serviços de Armazenamento e Processamento de Dados em Nuvem, uma vez que 

prevê que a despesa seja plurianual, com liquidação prevista em 36 meses, que será o 

prazo de vigência do Contrato.----------------------------------------------------------------------------- 

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

------------RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA 

CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO CONCURSAL (PROPOSTA 107/16);------------- 

---------Na continuação dos trabalhos, a Câmara, depois de analisar e aprovar a 

proposta que foi presente, deliberou, ao abrigo do n.º 3 do artigo 64.º da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a 

renovação de autorização conferida ao procedimento concursal excecional de 

recrutamento para ocupação do posto de trabalho para 1 (um) Técnico Superior na 

área de Desporto, uma vez que na sequência dos fatos relatados no processo, 

resulta estar a terminar o prazo legal (seis meses) sem que tenha ocorrido a 

correspondente homologação da lista de classificação final. -------------------------------- 
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----------ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO 

PARA OCUPAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO PREVISTO E NÃO OCUPADO 

DO MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2016 (PROPOSTA 113/16); ----------------- 

----------De seguida, a Câmara analisou a proposta apresentada, que aprovou e 

deliberou, por unanimidade de acordo com a alínea ccc), 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 2 do artigo 64.º da 

LOE 2015, submeter à apreciação e autorização da Assembleia Municipal a 

abertura de procedimento concursal de recrutamento para ocupação de um posto 

de trabalho previsto e não ocupado do Mapa de Pessoal para o ano de 2016, para 

um Técnico Superior Engenheiro Eletrotécnico, garantindo sempre o cumprimento 

do limite de efetivos imposto pela LOE.------------------------------------------------------------ 

----------REUNIÃO DE CÂMARA EXTRAORDINÁRIA------------------------------------------ 

----------Tendo-se verificado a sua necessidade, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, marcar, para o próximo dia 19, pelas 10 horas, uma reunião 

extraordinária do Executivo Municipal, considerando-se deste modo convocados 

todos os membros do executivo para essa reunião, dispensando-se outro tipo de 

convocação.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Eram doze horas e quinze minutos quando o Sr. Vice-Presidente declarou a 

reunião encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata. E eu, Ana Isabel 

Serrano da Silva, Técnica Superior Jurista redigi e subscrevo juntamente com o Sr. 

Vice-Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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