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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NÚMERO 2/16 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 7 DE ABRIL DE 2016 

 

--------- Aos sete dias de Abril 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,  JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE e   EDSON CARLOS VIEGAS SANTOS.-------------------------------------------- 

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

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

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

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

---------- Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta do Sr. Presidente e do Sr. 

Vereador Miguel Oliveira, que se encontram nos Açores, em representação do 

Município, na cerimónia de geminação de Águeda com o Município de Madalena, na 

Ilha do Pico.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------ARU ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA - DAS FREGUESIAS - 

PROPOSTAS DE INCENTIVOS FISCAIS E MUNICIPAIS (PROPOSTA 227/16);------ 

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

proposta de delimitação das 21 Áreas de Reabilitação Urbana dos Aglomerados do 

Concelho de Águeda, contemplada nos seguintes documentos e aprovar, também, o 

Quadro dos Benefícios Fiscais associados aos impostos municipais que a 

acompanham: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

e os objetivos estratégicos a prosseguir por aglomerado;------------------------------------- 

b - Planta com a delimitação da área abrangida em cada aglomerado;-------------------- 

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

benefícios fiscais já se encontram previstos na legislação nacional, nomeadamente 

os referentes às taxas de IVA aplicável).----------------------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, tendo em vista o disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei 

n.º 307/2009, de 23 de outubro, com a redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de 

agosto, submeter esta resolução à aprovação da Assembleia Municipal. ---------------- 
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------------PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA 

DESENVOLVIMENTO EM PARCERIA DE PROGRAMAS E PROJETOS DE 

REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO HOSPITAL DE ÁGUEDA 

(PROPOSTA 228/16);------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o 

disposto no artigo 2.º e nas alíneas o), r) e u) do n.º1 do artigo 33º da Lei 75/2013, 

de 12 de Setembro, aprovar o protocolo de cooperação técnica e financeira que se 

encontra anexo à presente proposta e que vai ser arquivado na Aplicação 

Informática, junto à Agenda desta reunião, a celebrar  com o Centro Hospitalar do 

Baixo Vouga e a Santa Casa da Misericórdia de Águeda, com vista ao 

desenvolvimento de uma parceria, com o objetivo de maximizar a satisfação do 

interesse público expresso na melhoria de condições de acolhimento dos doentes e 

utentes e da qualidade dos serviços a prestar no Hospital de Águeda, 

nomeadamente através de apresentação de candidaturas conjuntas e 

financiamentos previsto no Quadro Comunitário de Apoio Portugal 2020, para 

concretização de projetos de melhoria da qualidade dos cuidados de saúde 

prestados aos cidadãos, maior eficiência dos cuidados prestados, melhoria do 

conforto dedicado aos doentes e de acolhimento aos utentes que recorrem aos 

cuidados, inclusão social, recurso a novas tecnologias de rastreio e tratamento.------- 

----------Eram dez horas e trinta 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. 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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