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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 11/16 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 7 DE JUNHO DE 2016 

 

 
----------Aos sete dias do mês de junho 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 LUÍS MIGUEL MARQUES 

VIDAL OLIVEIRA, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, JOSÉ MANUEL GOMES 

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 fora do concelho, em representação do município. ------------------------------- 

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

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

VEREADORES ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Neste ponto da Ordem de trabalhos, o Sr. Vice-Presidente propôs o 

reconhecimento e louvor Recreio Desportivo de Águeda (RDA) nos seguintes 

termos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- “A conquista do Troféu de Campeão da 1ª Divisão Distrital e a consequente 

subida ao Campeonato Nacional de Seniores, no passado dia 29 de maio, são dois 

factos que ficarão marcados indelevelmente, no palmarés desportivo do Recreio 

Desportivo de Águeda (RDA) e na memória do Concelho de Águeda, enaltecendo o 

nosso Município. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Este trabalho notável, o esforço e a dedicação dos atletas, técnicos e 

dirigentes pelas vitórias alcançadas, merecem, assim, ser reconhecidos. --------------- 

--------- De realçar que a equipa campeã é constituída, em boa parte, por ‘prata da 

casa’, ou seja atletas formados no RDA e noutras coletividades do concelho, prova 

cabal de que valerá a pena continuar a apostar no desporto de formação e na 

cooperação entre associações aguedenses que promovem o desporto um pouco 

por todo o concelho. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Uma palavra de apreço e regozijo ao trabalho do seu treinador, Augusto 

Semedo, que ao longo de 3 épocas lutou por elevar o patamar desportivo do 
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Recreio, onde conquistou um título de Campeão da 1ª Divisão Distrital, três Taças 

do Distrito de Aveiro, uma Supertaça e está ainda na luta por vencer mais uma Taça 

esta Época (Supertaça). ------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Louva-se igualmente, e não menos importante o trabalho da sua Direção, 

que nunca desistiu de lutar pelos interesses do clube e se bateu pela reposição da 

verdade desportiva e por levar o RDA à competição mais importante do panorama 

desportivo da região. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- O Recreio Desportivo de Águeda (RDA) é um dos grandes embaixadores da 

marca ’Águeda’ e, como tal, deve ser apoiado incondicionalmente por todos.” --------- 

--------- Este reconhecimento e louvor foi acompanhado e subscrito por todos os 

membros do Executivo Municipal. ------------------------------------------------------------------- 

--------- Foi igualmente proposto reconhecer e louvar o maestro e compositor 

fermentelense Luís Cardoso que foi premiado com o Harvey Phillips Award Prize for 

Excellence in Composition, atribuído pela International Tuba Euphonium Association, 

no âmbito da Conferência de 2016, na Universidade do Tennesse, em Knoxville – 

Estados Unidos da América, que decorre entre 30 de maio e 4 de junho, na 

categoria de Tuba-Euphonium Ensemble. -------------------------------------------------------- 

--------- Tal reconhecimento e louvor foi igualmente acompanhado e subscrito por 

todos os membros do Executivo Municipal. ------------------------------------------------------- 

--------- Ainda neste período, o Vereador José Oliveira propôs que se reconhecesse 

igualmente a celebração do quinquagésimo aniversário da LAAC – Liga dos Amigos 

de Aguada de Cima e as comemorações dos 500 anos do Foral de Óis da Ribeira, 

do Foral de Espinhel e do Foral de Recardães. ------------------------------------------------- 

--------- Prosseguindo este ponto da Ordem de Trabalhos, e dada a palavra ao Sr. 

Vereador Miguel Oliveira, foi chamado à colação o assunto já abordado na reunião 

do Executivo realizada em três de maio de dois mil e dezasseis referente à 

publicação do Despacho Normativo n.º 1-H/2016, de 14 de abril. A este respeito o 

Sr. Vereador questionou se os restantes membros do Executivo mantêm a posição 

de que o encerramento do Instituto Duarte Lemos, no prazo de 1 ou 2 anos, não é 

do interesse público, e questionou se a Câmara Municipal de Águeda vai permitir 

que o Ministério da Educação altere unilateralmente o contrato de delegação de 

competências celebrado, sendo que, no âmbito da referida reunião, declarou o Sr. 

Presidente que a Câmara Municipal não concorda com  o encerramento do ensino 

privado, e defende os dois tipos de ensino e a manutenção dos contratos de 

associação e que a Câmara Municipal irá estar atenta ao desenvolvimento do 
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assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Questionou ainda o Sr. Vereador Miguel se a Câmara Municipal foi 

consultada no que se refere à reorganização da rede de ensino no âmbito do 

Programa Aproximar Educação, e em caso negativo, quais as medidas que 

pretende tomar para evitar que isso aconteça, entendo o Sr. Vereador que o Estado 

deve honrar os seus compromissos e o acesso ao ensino não deve ser limitado por 

efeitos economicistas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

---------Em resposta às questões colocadas pelo Sr. Vereador Miguel Oliveira, o Sr. 

Vice- Presidente informou que, em consonância com o que foi dito na dita reunião, 

foi endereçada uma missiva ao Excelentíssimo Senhor Primeiro Ministro da 

República Portuguesa manifestando a posição da Câmara Municipal de Águeda 

sobre este assunto. Mais esclareceu o Sr. Vice-Presidente que a Câmara Municipal 

de Águeda não foi consultada sobre a  reorganização da rede de ensino e que pode, 

eventualmente, conduzir ao encerramento do Instituto Duarte Lemos. ------------------- 

-------- Na sequência da informação prestada, o Sr. Vereador Miguel Oliveira solicitou 

que fosse facultada cópia do oficio referido e, na esteira do anteriormente referido, 

afirmou que, em relação ao Contrato Interadministrativo celebrado com o Governo 

tendente à  descentralização da educação, se a Câmara ganhou competências ao 

nível do ensino para gerir a educação, então esta alteração deve ter igualmente em 

consideração a a opinião da Câmara Municipal. ------------------------------------------------ 

-------- Ato contínuo, o Sr. Vice-Presidente disse que, à semelhança do que 

aconteceu anteriormente com a saúde, em que foram fechados serviços no hospital 

público para depois serem abertos no setor privado, também agora, estando o 

Governo a reorganizar o setor da educação, o Instituto Duarte Lemos está a sofrer 

as consequências da forma como foi criado e tem sido mantido, expressando, a 

final, a sua não concordância com o que está a acontecer, e que se está a politizar a 

questão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em seguida, e fazendo uso da palavra o Sr. Vereador Edson Santos, disse o 

mesmo não concordar com o referido pelo Sr. Vereador Miguel Oliveira, antes 

considerando que os contratos têm que ser cumpridos e o que o que o Estado 

celebrou com o Instituto Duarte Lemos deve ser cumprido e nada mais que isso. ---- 

--------- Retomando o uso da palavra o Sr. Vereador Miguel Oliveira disse o 

Despacho Publicado resulta de uma interpretação da lei, pela Sr.ª Secretária de 

Estado Adjunta e da Educação que contraria o parecer de quem elaborou os 

Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências em matéria de 
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Educação e que o argumento de que o ensino privado está a deixar o ensino publico 

sem alunos não pode merecer o seu acolhimento, pois a maior alteração resulta da 

opção dos alunos pela frequência do ensino profissional, que está a retirar muitos 

alunos tanto do ensino público como do ensino privado. ------------------------------------- 

-------- Por sua vez, expressou o Vereador José Oliveira, que fez uso da palavra, a 

sua concordância com o referido pelo Sr. Vice-Presidente, referindo ainda que, em 

sua opinião, e para o bem comum,os vários tipos de ensino têm que coexistir, quer 

seja publico, privado ou cooperativo. Mais referiu o Sr. Vereador que, tendo sido 

dirigida uma carta ao Excelentíssimo Senhor Primeiro Ministro da República 

Portuguesa, e tendo o PSD solicitado a realização de reunião da Assembleia 

Municipal para discutir este assunto, então as coisas estão a ser devidamente 

canalizadas.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Concluindo este assunto, o Sr. Vice-Presidente referiu que a Câmara 

Municipal de Águeda pretende que o Instituto Duarte Lemos se mantenha em 

funcionamento e que têm sido envidados esforços nesse sentido. ------------------------ 

--------- Tendo sido dada novamente a palavra ao Sr. Vereador José Oliveira, este 

reiterou o pedido de esclarecimentos sobre a situação anteriormente exposta 

relativamente a Óis da Ribeira, ao que o Sr. Vice-Presidente respondeu, clarificando 

haver um despacho para execução da obra, mas que efetivamente o procedimento 

concursal sofreu um atraso. --------------------------------------------------------------------------- 

--------- Fazendo uso da palavra, o Sr. Vereador Edson Santos destacou o 1.º 

encontro das atividades náuticas, realizado no fim-de-semana anterior, e o qual teve 

duas ações marcantes e que tiveram uma boa adesão pro parte dos munícipes, sem 

prejuízo de haver sempre aspetos que podem ser melhorados. ---------------------------- 

--------- Mais referiu o  Sr. Vereador Edson Santos que, no âmbito do investimento 

feito no Desporto Adaptado, Águeda teve o prazer de receber atletas paralímpicos, o 

selecionador e o comité paralímpico. ------------------------------------------------------------ 

--------- Também a Vereadora Elsa Corga, fazendo uso da palavra, destacou a 

realização da 1.ª Assembleia Municipal Jovem, tendo, o Sr. Vereador Miguel Oliveira 

saudado esta iniciativa, lamentando não ter podido estar presente por motivos de 

saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------RESPOSTAS A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS ------------------------------------------------------ 

 --------CONSTRUÇÃO DE PAVILHÕES NO PARQUE INDUSTRIAL (PROPOSTA 
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304/16);----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

abstenções dos Srs. Vereadores Miguel Oliveira e José Oliveira, ratificar o despacho 

do Sr. Vice-Presidente, datado de 11 de maio último, através do qual, dadas as 

circunstâncias excecionais e urgentes, aprovou, relativamente obra de Construção 

de Pavilhões no Parque Industrial, a resposta aos pedidos de esclarecimentos, as 

novas peças escritas, bem como os novos prazos para apresentação das listas de 

erros e omissões, apresentação das propostas e a data de abertura das mesmas, 

de acordo com o exposto na ata do respetivo Júri do concurso.----------------------------- 

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

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

Vereadores Miguel Oliveira e José Oliveira, ratificar os seguintes despachos do Sr. 

Presidente;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Despacho datado de 24 do passado mês de maio, através do qual aprovou a 

Minuta do Contrato a celebrar com a empresa Construções Carlos Pinho, Limitada, 

com vista à realização da empreitada de ‘Reabilitação de Ruas do Concelho – Lote 

2’ (PROPOSTA 307/16);-------------------------------------------------------------------------------- 

----------Despacho datado de 24 do passado mês de maio, através do qual aprovou a 

Minuta do Contrato a celebrar com a empresa Construções Carlos Pinho, Limitada, 

com vista à realização da empreitada de ‘Reabilitação de Ruas do Concelho – Lote 

1’ (PROPOSTA 314/16); ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

---------CONSTRUÇÃO DE PAVILHÕES NO PARQUE INDUSTRIAL (PROPOSTA 

309/16);----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Prosseguindo os trabalhos a Câmara deliberou, por maioria, com as 

abstenções dos Srs. Vereadores Miguel Oliveira e José Oliveira, ratificar o despacho 

do Sr. Presidente, datado de 23 de maio último, através do qual aprovou, dadas as 

circunstâncias excecionais e urgentes, a manutenção da suspensão do prazo de 

entrega das propostas da Construção de Pavilhões no Parque Industrial, por mais 

15 dias contínuos, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 61.º do Código dos 

Contratos Públicos, na sua atual redação.--------------------------------------------------------- 

---------RECEÇÃO DEFINITIVA E LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO ------------------------------- 

---------PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO APEADEIRO, EM VALONGO DO VOUGA 

(PROPOSTA 315/16);----------------------------------------------------------------------------------- 
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--------Tendo-se vistoriado a totalidade da obra de ‘Pavimentação da Rua do 

Apeadeiro, em Valongo do Vouga’, e verificando-se que a mesma se encontra 

concluída, nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando deficiências, 

deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, pelas quais se deva 

responsabilizar a empresa adjudicatária – Afonso Malheiros, Lda., a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar o auto de vistoria geral elaborado para efeitos 

de receção definitiva da obra e proceder à liberação de 10% da caução existente, 

nos termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de 

agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO -------------------------------------------------------------------  

---------EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO DA RUA DE SÃO PEDRO 

(PROPOSTA 316/16);----------------------------------------------------------------------------------- 

-------Efetuada a vistoria à totalidade da obra de ‘Execução de Estacionamento da 

Rua de São Pedro, em Águeda, e verificando-se que a mesma se encontra 

concluída, nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando deficiências, 

deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, pelas quais se deva 

responsabilizar a empresa adjudicatária – Pedro Cruz Empreiteiros, S.A., a Câmara 

deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de agosto, proceder à liberação de 30% da caução 

existente para garantia da execução da obra.---------------------------------------------------- 

---------ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO ----------------------------------- 

---------COLOCAÇÃO DE ESPLANADA - BARES E RESTAURANTE SITOS NO 

LARGO 1º DE MAIO (PROPOSTA 300/16); ------------------------------------------------------ 

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

do Sr. Vereador Miguel Oliveira, autorizar os titulares do direito de exploração da 

cervejaria Talábriga, Ducati e do Restaurante Cais dos Judeus, sitos no Largo 1.º de 

Maio, em Águeda, a colocar esplanadas em frente aos ditos estabelecimentos, uma 

vez que se considera que estes equipamentos irão contribuir para uma maior 

atratividade do espaço; --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------No prosseguimentos dos trabalhos, a Câmara analisou os processos que a 

seguir se mencionam e deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade dos 

mesmos, tendo em vista que notificados os requerentes da intenção de caducidade 
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não apresentaram qualquer argumento que pudesse ter alterado o deliberado, de 

acordo com o mencionado no n.º 5 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/14, de 9 de setembro: 

---------PEDRO ALEXANDRE ALMEIDA GOMES (PROPOSTA 301/16);------------------ 

--------Pedro Alexandre Almeida Gomes (processo nº 193/07), residente na rua dos 

Namorados, em Recardães, referente à licença para reconstrução e prolongamento 

de um muro de suporte e terras, localizado no Passal, na União de Freguesias de 

Recardães e Espinhel;---------------------------------------------------------------------------------- 

---------LAURENTINA BASTOS FERREIRA (PROPOSTA 305/16) ------------------------- 

---------Laurentina Bastos Ferreira (processo n.º 384/11), residente na Rua da 

Portelinha, na Freguesia de Valongo do Vouga, referente à licença para restauro da 

habitação sita no lugar do Toural, na Freguesia de Valongo do Vouga; ------------------- 

-------ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DE SERÉM (PROPOSTA 302/16) -------- 

--------Foi, também, deliberado, por unanimidade, face a dúvidas entretanto 

suscitadas, retirar este assunto, para posterior apreciação, depois de esclarecidas 

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

---------Durante a análise deste último ponto, o Sr. Vice-Presidente retirou-se da 

reunião por, em termos legais, se considerar impedido, por fazer parte dos Órgãos 

Sociais da Associação. --------------------------------------------------------------------------------- 

----------ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS PELA OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 

PUBLICO -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------VITAL JOSÉ PIRES ESPINHAL (PROPOSTA 308/16); ----------------------------- 

----------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, a requerimento de Vital José 

Pires Espinhal, residente na rua Conselheiro Rodrigues Bastos, no lugar de 

Arrancada do Vouga, na Freguesia de Valongo do Vouga, isentar do pagamento de 

taxas a ocupação de espaço publico com andaimes para a reparação e pintura da 

referida habitação, uma vez que esta operação é abrangida pelo regime transitório 

de isenção de taxas de ocupação do espaço publico por motivo de obras aprovado 

pela Assembleia Municipal em sessão realizada em 15 de abril do corrente ano, sob 

proposta da Câmara, conforme deliberação tomada em reunião de 15 de março, 

também do corrente ano; ------------------------------------------------------------------------------ 

----------ANTÓNIO PEREIRA DE ALMEIDA (PROPOSTA 319/16);-------------------------- 

---------Foi, também, deliberado, por unanimidade, nos termos do disposto na alínea 

c) do artigo 19.º/I do Código Regulamentar do Município de Águeda, isentar António 

Pereira de Almeida, residente na Rua do Forno da Cal, em Belazaima do Chão, na 
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União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, do 

pagamento das taxas relativas às obras de reconstrução e ampliação de um edifício, 

em regime de propriedade horizontal, sito na rua José Maria Veloso, na União de 

Freguesias de Águeda e Borralha, por se tratar de imóvel antigo sito na zona 

histórica da cidade.--------------------------------------------------------------------------------------- 

---------CERTIDÃO DE DESTAQUE DE PARCELA ---------------------------------------------- 

----------WILSON JOSÉ OLIVEIRA DIAS GAIO (PROCESSO 318/16);--------------------- 

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

requerimento de Wilson José Oliveira Dias Gaio, emitir certidão de destaque de uma 

parcela de terreno, com a área de 3334,20m2, a destacar de um prédio com a área 

total de 21765,80m2, sito em Pedreiras, em Barrô, na União de Freguesias de Barrô 

e Aguada de Baixo, de que é proprietário, uma vez que o prédio se situa em 

perímetro urbano e as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com 

arruamento público, cumprindo, assim, o disposto no n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-

Lei n. 555/99, de 16 de dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

136/14, de 9 de setembro.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

--------- ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS PARA A CONCRETIZAÇÃO DE OBRAS DE 

BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES (PROPOSTA 303/16);--------------------------------- 

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

atribuir os apoios financeiros às associações desportivas que a seguir se indicam, 

para concretização de obras de beneficiação de instalações durante a época 

2015/2016, no âmbito do Código Regulamentar do Município de Águeda – 

associativismo Desportivo (F2), nos precisos termos dos Contratos-Programa a 

celebrar, cujo teor foi presente e aprovado, para cada uma dela.--------------------------- 

---------Mais foi deliberado, em cumprimento do disposto no nº 6º da Lei nº 8/2012, 

de 21 de fevereiro, submeter esta resolução à aprovação da Assembleia Municipal:- 

----------Associação Desportiva Recreativa e Cultural do Carqueijo – 334,56€;---------- 

----------Associação Desportiva de Travassô – 8.481,17€;------------------------------------- 

----------Associação Desportiva Valonguense – 7.163,52€;------------------------------------ 

----------Clube de Ténis de Águeda – 2.893,60€;------------------------------------------------- 

----------Liga dos Amigos de Aguada de Cima – 1.169,87€; ---------------------------------- 
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----------Recreio Desportivo de Águeda – 5.313,91€; ------------------------------------------- 

 

----------Recreio Desportivo de Águeda – 5.313,91€; ------------------------------------------- 

----------Sport Clube de Paradela – 1.672,80€; --------------------------------------------------- 

---------ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

ÁGUEDA (PROPOSTA 313/16); -------------------------------------------------------------------- 

---------Tendo em vista os relevantes serviços que a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Águeda prestam ao município ao longo do ano, 

nomeadamente através do reforço de abastecimento de água às populações do 

concelho, prevenção e apoio a provas desportivas, corte de árvores que põe em 

perigo a população, serviços de auto-escada, lavagem de estradas e espaços 

públicos, a Câmara deliberou, por unanimidade, atendendo aos serviços prestados 

no ano de 2015, atribuir a esta Instituição, nos termos da alínea o) e u) do artigo 33.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, um subsídio extraordinário no 

valor de 26.566,40€.------------------------------------------------------------------------------------- 

--------ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE VALE DOMINGOS  

(PROPOSTA 323/16); ---------------------------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, tendo em vista a justificação apresentada pela Associação 

Cultural e Recreativa de Vale Domingos para a falta de entrega do relatório de 

execução do evento “Konserto no Park” que nos termos do protocolo nº 275 

celebrado para definição dos compromissos e das condições de financiamento da 

iniciativa, a Câmara deliberou, por unanimidade, dado que a instituição ainda não 

entregou o relatório em causa, retirar o assunto e agendá-lo para próxima reunião, 

depois do mesmo ter sido entregue. ---------------------------------------------------------------- 

-----------SOL NASCENTE ASSOCIAÇÃO INFANTO-JUVENIL (PROPOSTA 328/16); 

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

unanimidade, atribuir, à Sol Nascente, Associação Infanto-Juvenil de Águeda, um 

subsídio no valor de 650,00€, destinado a comparticipar a realização da 13ª edição 

das marchas populares 2016, que terão lugar no próximo dia 25, uma iniciativa 

considerada de interesse para o município e figura na programação cultural da 

autarquia.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------SPORTING CLUBE DE FERMENTELOS (PROPOSTA 332/16); ------------------ 

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

do Sr. Vereador José Oliveira por não ter conhecimento dos critérios utilizados, nos 
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termos do disposto no n.º 3 do artigo 26.º/F2 do Código Regulamentar do município 

de Águeda e nas alíneas o) e u) do nº 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, conceder, ao Sporting Clube de Fermentelos, um subsídio no 

valor de 6.500,00€, destinado a comparticipar a organização da Final da Taça de 

Portugal – Prova de Ciclismo, que terá lugar no próxima dia 14 de agosto e terá a 

participação de cerca de 120 atletas, de nacionalidade portuguesa e espanhola. ----- 

---------ÁGUEDA ACTION CLUB (ACTIB)  (PROPOSTA 333/16); -------------------------- 

---------Foi, também deliberado, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador José 

Oliveira por não ter conhecimento dos critérios utilizados, atribuir ao Águeda Action 

Clube (ACTIB), um subsídio até à importância de 4.000,00€, para comparticipar a 

organização de uma prova do Campeonato Nacional de Enduro, no próximo dia 10 

de julho, que se considera de interesse municipal dado a participação de cerca de 

200 pilotos, alguns deles internacionais e que, em conjunto com familiares, 

mecânicos e restante estrutura, ultrapassa um milhar de pessoas a visitar e a 

consumir em Águeda.----------------------------------------------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, relativamente a este assunto, conceder o apoio logístico 

solicitado, necessário à realização da prova, que consta da proposta que foi 

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

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

----------ORGANIZAÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL (PROPOSTA 336/16);------ 

--------Seguidamente a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir os apoios às 

Organizações de Solidariedade Social para o ano de 2016, nos precisos termos da 

proposta que foi presente e se encontra arquivada na Aplicação Informática, junto à 

Agenda desta reunião, e em conformidade com os protocolos a celebrar que foram, 

analisados e aprovados.-------------------------------------------------------------------------------- 

------------Mais foi deliberado, tendo em vista o disposto no artigo 6º da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, submeter esta deliberação a autorização prévia da 

Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------------------------- 

---------CONTRATO PROGRAMA ------------------------------------------------------------------- 

---------ORGANIZAÇÃO DA PROVA DESPORTIVA "TRICHALLENGE" (PROPOSTA 

310/16);----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereador José Oliveira, por não ter conhecimento dos critérios utilizados, aprovar o 

Contrato-Programa que foi presente, a celebrar com vista a estabelecer os 

princípios e condições de colaboração no âmbito da organização da 4ª edição da 
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prova da “Trichallenge”, nos termos do 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 do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------------- 

---------DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS –------------------------------------------------------------- 

--------- FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE FERMENTELOS (PROPOSTA 

312/16); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

fábrica da Igreja de Fermentelos dois quadros de giz provenientes das antigas 

instalações da Escola do Ensino Básico de Macinhata do Vouga.-------------------------- 

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

---------ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA SECUNDÁRIA ADOLFO 

PORTELA (PROPOSTA 317/16); ------------------------------------------------------------------- 

---------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho do Sr. 

Vereador João Clemente, datado de 17 de maio último, através do qual aprovou a 

isenção do pagamento das taxas da licença especial de ruído da festa de final de 

ano que a Associação de Estudantes da Escola Secundária Adolfo Portela levou a 

efeito no passado dia 03, nas instalações da Junta Autónoma dos Vinhos, em 

Paredes, na União de Freguesias de Águeda e Borralha.------------------------------------- 

----------FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ÁGUEDA (PROPOSTA 327/16);------ 

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

Fábrica da Igreja Paroquial de Águeda do pagamento das taxas referentes à licença 

especial de ruído para a festa de S. Sebastião, a levar a efeito nos dias 10, 11 e 12 

do corrente mês de junho.------------------------------------------------------------------------------ 

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

-------- LAAC LIGA DOS AMIGOS DE AGUADA DE CIMA (PROPOSTA 324/16);------ 

---------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com o disposto 

no artigo 33º/F1 do Código Regulamentar do Município de Águeda – Associativismo 

Cultural, Recreativo e Juvenil (F1), ceder à secção cultural da LAAC equipamento 

de iluminação, nos termos do disposto no protocolo 67/2001 e Adenda n.º 7/2005, 

para a apresentação dos grupos de formação em Teatro do Centro de Formação 

Artística que terá lugar no dia 24 de junho corrente;------------------------------------------- 

-------ASSOCIAÇÕES AGUEDENSES, NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE 

EVENTOS (PROPOSTA 325/16); ------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente, depois e devidamente analisada a proposta que foi presente, 
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a Câmara deliberou, por unanimidade, conceder, à Academia de Cultura e 

Solidariedade de Águeda, Bela Vista e Santa Casa da Misericórdia, os apoios 

logísticos constantes da mesma, no âmbito da realização de eventos com interesse 

para o município. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------CERCIAG E À ARCA (PROPOSTA 33O/16);-------------------------------------------- 

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

despachos do Sr. Vereador Edson Santos, através dos quais aprovou a cedência de 

apoio logístico à CERCIAG para a realização da  II Pirilamparada – Caminhada 

Solidária, e a cedência de um autocarro para a equipa de juniores da ARCA, no 

passado dia 28 de maio, se deslocar ao pavilhão da Branca, no município de 

Albergaria à Velha,  para disputar a Taça Distrital da Final  Four.--------------------------- 

---------ASSOCIAÇÕES AGUEDENSES, NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DE 

EVENTOS (PROPOSTA 331/16);-------------------------------------------------------------------- 

---------Foi, também deliberado, por unanimidade, ceder  à Comissão de Festas de 

Santo António de Fermentelos e ao centro Social de Belazaima do Chão, os apoios 

logísticos solicitados, que constam da proposta que foi presente e aprovado.---------- 

---------TOPONÍMIA ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------REDE VIÁRIA DA FREGUESIA DE VALONGO DO VOUGA E DA UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE ÁGUEDA E BORRALHA (PROPOSTA 306/16); ------------------ 

----------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara analisou a proposta apresentada e 

deliberou, por unanimidade, nos precisos termo da mesma e em conformidade com 

o disposto na alínea ss) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, aprovar a Toponímia de Rede Viária da Freguesia de Valongo do 

Vouga e da União de Freguesias de Águeda e Borralha; ------------------------------------- 

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

--------APROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA PLURIANUAL - TÉCNICO 

SUPERIOR PARA A ÁREA DA EDUCAÇÃO (PROPOSTA 311/16); ---------------------- 

--------Continuando a reunião a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em vista 

as dúvidas suscitadas, retirar este assunto e agendá-lo para próxima reunião depois 

de esclarecidas as questões colocadas. -----------------------------------------------------------  

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

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

---------UNIÃO DE FREGUESIAS DE TROFA, SEGADÃES E LAMAS DO VOUGA 

(PROPOSTA 320/16);----------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Tendo em vista a necessidade reconhecida de realização de várias obras de 

construção, reabilitação e arranjos urbanísticos em determinados espaços na área 

da União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, 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, submeter á aprovação da assembleia Municipal a concessão de um 

apoio financeiro Àquela União de Freguesias, no valor total de 51.000,00€, a atribuir 

nos seguintes termos:------------------------------------------------------------------------- 

----------- Apoio no valor de 20.000,00 €, para a construção do Parque Infantil no 

Largo de Santo António, no Campolinho, em Mourisca do Vouga;-------------------------- 

---------- Apoio no valor de 20.000,00 €, para o arranjo do largo da Fonte, em 

Mourisca do Vouga;-------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Apoio no valor de 11.000,00 €, para as obras de beneficiação e reabilitação 

do edifício da Junta de Lamas do Vouga;---------------------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado que a União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas 

do Vouga deverá concluir as obras para as quais são concedidos os apoios 

referidos, até ao dia 30 de novembro de 2016 e, no caso dos mesmos não serem 

aplicados nas obras para que foram destinados, a União de Freguesias ficará 

abrigada a ressarcir a Câmara do valor correspondente à obra ou parte da obra que 

não foi executada.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------UNIÃO DE FREGUESIAS DE ÁGUEDA E BORRALHA (PROPOSTA 321/16);- 

--------Considerado o trabalho desenvolvido pela União de Freguesias de Águeda e 

Borralha na criação de infraestruturas e embelezamento da Praia Fluvial de Bolfiar, 

que tem contribuído para uma maior afluência àquele espaço, nomeadamente na 

época balnear, verificando-se já que o espaço é reduzido para tantos visitantes, a 

Câmara, ponderando todos os investimentos feitos pela União de Freguesias e as 

mais-valias decorrentes dos mesmos, considera ser de todo o interesse proceder à 

ampliação do espaço envolvente à Praia. Nestes termos e de acordo com o disposto 

nos artigos 33.º, n.º 1, alíneas o), t) e ccc) e 25.º, nº 1, alínea j), ambos do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por maioria, com as 

abstenções dos Srs. Vereadores Miguel Oliveira e José Oliveira, por considerarem o 

preço elevado para o local em que se sitia o terreno em causa, submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal a concessão do apoio financeiro à União de 

Freguesias de Águeda e Borralha, no valor de 15.000,00€ para aquisição de um 

terreno em Bolfiar, contíguo à praia fluvial e imprescindível para a sua ampliação.---- 

----------Mais foi deliberado que a transferência deste apoio apenas ocorrerá 
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mediante a apresentação do respetivo contrato de compra e venda ou contrato-

promessa de compra e venda e, no caso do apoio não ser usado para o fim em 

vista, a União de Freguesias de Águeda e Borralha ficará obrigada a ressarcir a 

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

---------UNIÃO DE FREGUESIAS DE  BELAZAIMA DO CHÃO, CASTANHEIRA DO 

VOUGA E AGADÃO E FREGUESIA DE VALONGO (PROPOSTA 322/16);------------- 

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

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

ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e tendo em conta o 

superior interesse do município, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 

concessão de um apoio financeiro no valor de 25.000,00 € às autarquias com 

serviços de Proteção Civil, a atribuir nos seguintes termos: --------------------------------- 

---------- À União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e 

Agadão, um apoio no valor de 10.000,00€, para aquisição de equipamentos de 

proteção individual;--------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- À Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, um apoio no valor de 

5.000,00€, para aquisição de equipamentos de proteção individual;----------------------- 

---------- À União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e 

Agadão, um apoio no valor de 10.000,00€, para caracterização das viaturas de 

combate aos incêndios ao serviço da respetiva Unidade Local de Proteção Civil;------ 

----------Para efeitos de controlo dos apoios supra referidos (25.000,00€), deverão as 

autarquias envolvidas - União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do 

Vouga e Agadão e Junta de Freguesia de Valongo do Vouga – providenciar pela 

aquisição de tais equipamentos e caraterização dos veículos até ao dia 30 de 

novembro de 2016 e, no caso do apoio total (25.000.00€), não se destinar ao fim 

para o qual foi concedido, as mesmas ficarão obrigadas a ressarcir a Câmara 

Municipal do montante equivalente ao valor apoiado.------------------------------------------ 

----------UNIÃO DE FREGUESIAS DE TRAVASSÔ E ÓIS RIBEIRA (PROPOSTA 

326/16);----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------A seguir, tendo em conta o disposto nos artigos 25.º, n.º 1, alínea j) e 33.º, 

n.º 1, alínea ccc), ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal a atribuição de um apoio financeiro à União de Freguesias de Travassô e 

Óis da Ribeira, no valor de 30.000,00 destinado a comparticipar a realização de 

obras de beneficiação do salão paroquial de Travassô, devendo as obras estarem 

concluídas até 30 de novembro do presente ano. ---------------------------------------------- 
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-----------O Sr. Vereador José Oliveira explicou que apenas votava a favor da 

atribuição do apoio para a realização das obras em apreço porque é a União de 

Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira que afirma a intenção de executar a obra 

no Salão Paroquial em detrimento de outras obras na freguesia.--------------------------- 

-----------Mais foi deliberado que, caso este apoio não seja utilizado para o fim que foi 

destinado, a União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira ficará obrigada a 

ressarcir a Câmara Municipal do apoio concedido. --------------------------------------------- 

----------UNIÃO DE FREGUESIAS DE ESPINHEL E RECARDÃES (PROPOSTA 

329/16), ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Na continuação dos trabalhos, considerando o interesse e o impacto que as 

comemorações do Foral de Recardães e o do Foral de Espinhel teve para a União 

de freguesias e para o concelho, e o disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, conceder para comparticipar as festividades, um subsídio no valor de 

3.600,00€ à União de Freguesias de Espinhel e Recardães. -------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, em conformidade com o disposto na alínea j) do artigo 

25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter esta resolução a 

autorização prévia da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------- 

----------RECURSOS HUMANOS -------------------------------------------------------------------- 

----------ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO 

PARA OCUPAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) POSTOS DE TRABALHO 

PREVISTOS E NÃO OCUPADOS DO MAPA DE PESSOAL PARA 2016 

(PROPOSTA 334/16);----------------------------------------------------------------------------------- 

----------Considerado todo o processo que foi presente, nomeadamente a respetiva 

proposta e tendo em conta o disposto no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

209/2009, de 03 de setembro, na sua atual redação, a Câmara deliberou, por 

maioria, com a abstenção do Sr. Vereador José Oliveira, aprovar a abertura de 

procedimento concursal para os postos de trabalho previstos e não ocupados do 

mapa de Pessoal, para vinte e quatro Assistentes Operacionais – Auxiliar de Ação 

Educativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------EXTINÇÃO/CRIAÇÃO DE UNIDADE ORGÂNICA (PROCESSO 335/16);------ 

----------Depois de devidamente analisada toda a proposta, a Câmara deliberou, por 

maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Miguel Oliveira, nos termos do disposto 

nos artigos 7.º , alínea a) e 10.º, nº.s 3 e 4, ambos do Decreto – Lei n.º 305/2009, de 

23 de outubro, aprovar a extinção da Divisão de Manutenção de Edifícios e 
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Equipamentos Municipais e da Divisão de Estaleiros e Infraestruturas e aprovar a 

criação da Divisão de Manutenção à qual serão atribuídas todas as competências 

integradas nas divisões extintas.--------------------------------------------------------------------- 

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

---------CONTRATO DE COMODATO--------------------------------------------------------------- 

---------CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE PARTE DO EDIFICIO DA INCUBADORA 

CULTURAL (PROPOSTA 337/16); ----------------------------------------------------------------- 

---------De seguida, a Câmara analisou e deliberou, por maioria, com a abstenção do 

Sr. Vereador José Oliveira, nos termos do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a minuta do Contrato 

de Comodato a celebrar com o Centro de Inovação e tecnologia N. Mahalingam – 

Associação, com vista à cedência da utilização do 1º andar e, no rés-do-chão, a 

zona da portaria/receção, zona os lavabos e espaço café-concerto do edifício da 

Incubadora Cultural ------------------------------------------------------------------------------------- 

---------REVISÃO ORÇAMENTAL ------------------------------------------------------------------- 

---------PROPOSTA DA 3ª REVISÃO ORÇAMENTAL (PROPOSTA 338/16); ------------ 

----------Na continuação da reunião, a Câmara analisou e deliberou, por maioria com 

as abstenções dos Srs. Vereadores Miguel Oliveira e José Oliveira, aprovar a 3ª 

Revisão Orçamental para o exercício de 2016, com reforço de algumas rubricas que 

entanto se verificaram insuficientes. ---------------------------------------------------------------- 

---------CONTAS DO MUNICÍPIO -------------------------------------------------------------------- 

---------ABERTURA DE CONTA NO BANCO BIC (PROPOSTA 339/16-------------------- 

---------De seguida, analisada a proposta que foi presente, a Câmara por maioria 

com a abstenção do Sr. Vereador Miguel Oliveira, abrir no Banco BIC uma conta no 

valor de 50.000,00.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA ------------------------------------------------------------ 

----------Porque, entretanto se verificou a sua necessidade, o Sr. Vice-Presidente 

comunicou a realização de um a reunião extraordinária do Executivo no próximo dia 

13, pelas 17 horas, tendo todos os Srs. Vereadores concordado com a realização da 

mesma, considerando-se convocados nos termos e para efeitos do disposto no 

artigo 41.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro..------------------------------ 

----------Eram treze horas quando o Sr. Vice - Presidente declarou a reunião 

encerrada, e 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 
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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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