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ACTA DA REUNIÃO NÚMERO 12/16 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016 

 

---------Aos vinte e um dias 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, MARIA PAULA DA GRAÇA 

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

OLIVEIRA,  JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE e  EDSON CARLOS VIEGAS 

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

---------Esteve presente para a secretariar, ANA CRISTINA MARTINS TOMÁS. ---------- 

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

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

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

que se encontra fora do Concelho ao serviço do município. ------------------------------------ 

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

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

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

---------Neste ponto da Ordem de trabalhos, principiou por usar da palavra o Sr. Vice-

Presidente para propor, com o apoio de todo o Executivo, um voto de louvor ao 

Orfeão de Águeda que, no dia 13 de junho último, realizou, no Salão Nobre da 

Câmara Municipal, a cerimónia comemorativa do seu centésimo aniversário.----------- 

-------- A seguir, o Sr. Vice-Presidente informou como decorreram as cerimónias 

evocativas do trigésimo aniversário do incêndio/catástrofe de 1986 em que 

pereceram 16 bombeiros, realizadas com a colaboração da Câmara Municipal, dos 

Bombeiros e do Agrupamento de Freguesias, que, além de outras iniciativas, incluiu 

a colocação de uma lápide nos locais em que tombaram as vítimas.---------------------- 

-------- Continuando este ponto da ordem de trabalhos, a Sr.ª Vereadora Paula 

Cardoso, dando conta da grande volumetria do futuro Centro de Artes, em 

construção,  questionou se os vizinhos já se queixaram do ensombramento e se a 

população foi ouvida quando se projetou aquele edifício.------------------------------------- 

------- O Sr. Vice-Presidente esclareceu não ter conhecimento de qualquer queixa até 

ao momento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------ATAS  DE REUNIÕES ANTERIORES ----------------------------------------------------- 

------- Continuando os trabalhos, foram aprovadas, por maioria, com a abstenção da 

Sr. Vereadora Paula Cardoso, por não ter participado nas reuniões a que as 
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mesmas dizem respeito, as atas das reuniões ordinárias n.º 9, com as alterações 

sugeridas pelo Sr. Vereador Miguel Oliveira, n.º 10 e n.º 11, bem como a ata da 

reunião extraordinária n.º 4. Dispensou-se a leitura das atas aprovadas, uma vez 

que foram disponibilizadas aos Srs. Membros do Executivo, juntamente com a 

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

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

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

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

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

---------ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL - REABILITAÇÃO DE 

RUAS DO CONCELHO - LOTE 3 (PROPOSTA 342/16) ------------------------------------- 

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

unanimidade, aprovar o Projeto de Execução, Caderno de Encargos e Programa de 

Concurso da Empreita de “Reabilitação de Ruas do Concelho – Lote 3” e proceder à 

abertura de concurso público para a execução da obra, sem publicação 

internacional, nos termos previstos na alínea b) do artigo 19º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 20 de janeiro. ---------- 

---------Mais foi deliberado aprovar a constituição do júri do respetivo procedimento e 

em conformidade com o disposto no nº 1 do artigo 109º e o nº 2 do artigo 69º do 

referido Código dos Contratos Públicos, delegar no mesmo todas as competências 

necessários à gestão do procedimento, designadamente, prestar esclarecimentos 

referentes às peças do procedimento (artigo 50º) e pronunciar-se sobre os erros e 

omissões identificados pelos interessados, os quais serão sujeitos a aceitação do 

órgão competente para contratar (artigo 61º).---------------------------------------------------- 

---------ACEITAÇÃO DAS LISTAS DE ERROS E OMISSÕES - CONSTRUÇÃO DE 

PAVILHÕES NO PARQUE INDUSTRIAL (PROPOSTA 343/16)----------------------------- 

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

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

despacho do Sr. Vice-Presidente, datado de 7 do corrente mês de junho, através do 

qual, dadas as circunstâncias excecionais e urgentes, relativamente à empreitada de 

“Construção de Pavilhões – Parque Industrial”, aceitou a resposta aos erros e 

omissões detetados pelos interessados e aprovou a publicação de novo template, 

do ficheiro de resposta aos erros e omissões bem como o novo prazo de entrega 

das propostas, até ao próximo dia 30, sem alteração do preço base.---------------------- 

----------Os Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira deixaram referido que 
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se abstinham em coerência com a posição por si assumida aquando da abertura do 

concurso para a execução desta obra. ------------------------------------------------------------- 

----------RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO APÓS ACEITAÇÃO DAS 

LISTAS DE ERROS E OMISSÕES - CONSTRUÇÃO DE PAVILHÕES NO PARQUE 

INDUSTRIAL (PROPOSTA 369/16) ----------------------------------------------------------------- 

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

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

datado de 14 de junho corrente, através do qual aprovou a resposta ao pedido de 

esclarecimento apresentado por um interessado, após aceitação das listas de erros 

e omissões, referente à “Construção de Pavilhões – Parque Industrial”.------------------ 

----------Também neste ponto, os Srs. Vereadores Paula Cardoso e Miguel Oliveira 

mencionaram que a sua abstenção resulta da posição por si assumida aquando da 

abertura do concurso para a execução desta obra.--------------------------------------------- 

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

---------Tendo sido vistoriada a totalidade das obras a seguir mencionadas, e 

verificando-se que as mesmas se encontram concluídas e na devida ordem, 

nenhuma observação havendo a fazer, não apresentando deficiências, indícios de 

ruína ou falta de solidez, pelas quais se possam responsabilizar as firmas 

adjudicatárias, a Câmara deliberou, por unanimidade, recebe-las, definitivamente, e 

proceder à restituição de todos os depósitos de garantia, garantias bancárias ou 

quantias retidas como caução e diligenciar a extinção de outras cauções 

eventualmente existentes:------------------------------------------------------------------------------ 

----------Extensões de Água no Concelho – Infraestruturas de Abastecimento de 

Água na Borralha (PROPOSTA 344/16);---------------------------------------------------------- 

----------Extensões de Rede de Saneamento Doméstico no Concelho – Avenida 

Calouste Gulbenkian e Respetiva Ligação à Rede Existente na Rua Engenheiro 

José Bastos Xavier, em Águeda ( PROPOSTA 345/16);.-------------------------------------- 

---------Reforço do Abastecimento de Água e Substituição de Rede em Serém 

(PROPOSTA 346/16);  --------------------------------------------------------------------------------- 

----------Extensões de Rede de saneamento Doméstico no Concelho – Ligação da 

Urbanização do Alto do Rio ao Cruzamento da PECOL (PROPOSTA 347/16).-------- 

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

---------REQUALIFICAÇÃO URBANA – RUA INFANTARIA 28, RUA DO OUTEIRO, 

RUA ESCOLA CENTRAL DE SARGENTOS, PRAÇA CONDE DE ÁGUEDA, 

INCLUINDO SOLUÇÃO MECÂNICA – REFORÇO DA LIGAÇÃO COTA ALTA/COTA 
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BAIXA (PROPOSTA 372/16)------------------------------------------------------------------------- 

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

do Sr. Presidente, datado de 14 de junho corrente, através do qual  aprovou a 

Minuta do Contrato a celebrar com vista à “Requalificação Urbana – Rua da 

Infantaria 28, Rua do Outeiro, Rua Escola Central de Sargentos, Praça Conde de 

Águeda, incluindo solução mecânica – reforço da ligação cota alta/cota baixa”.-------- 

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

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

---------COMEMORAÇÕES DO FERIADO MUNICIPAL NO PARQUE DO SOUTO 

RIO (PROPOSTA 348/16) ----------------------------------------------------------------------------- 

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

unanimidade, conceder os apoios a seguir discriminados, no total de 798,00€, como 

comparticipação pelo fornecimento de lanches no âmbito das comemorações do 

Feriado Municipal:---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- C.A.S.A.S. – 84,00€;------------------------------------------------------------------------- 

----------- C.S.P. BORRALHA – 154,00€; ----------------------------------------------------------- 

----------- C.S.P. AGADÃO – 87,50€;----------------------------------------------------------------- 

----------- ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE RECARDÃES – 31,50€;-------------------------- 

----------- ÁGUEDA ANDEBOL CLUBE – 94,50€;------------------------------------------------ 

----------- ASSOARTES – ESCOLA DE ARTES DE VALONGO DO VOUGA – 94,50€;-

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

---------- AMAR – 80,50€;-------------------------------------------------------------------------------- 

---------- ASSOCIAÇÃO C.R.V.D. VALE DOMINGOS – 171,50€.----------------------------- 

---------- ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO - ANDRÉ FILIPE FERNANDES 

MARTINS NO ÂMBITO DO CÓDIGO REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO DE 

ÁGUEDA – PARTE F2 (PROPOSTA 351/16) .---------------------------------------------------- 

----------Tendo em vista a deliberação tomada sobre este assunto em reunião 

realizada em 5 de abril último, a Câmara deliberou, por unanimidade, apoiar André 

Filipe Fernandes Martins, atleta individual na modalidade motocross/enduro, com um 

subsídio no valor de 4.000,00€, para comparticipar a realização de prova 

internacional na época desportiva 2015/2016.---------------------------------------------------- 

----------ORFEÃO DE ÁGUEDA - CANDIDATURA APRESENTADA FORA DE PRAZO 

(PROPOSTA 352/16) ----------------------------------------------------------------------------------- 

-----------Prosseguindo os trabalhos a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em 

vista a justificação apresentada pela associação para o incumprimento do prazo, 
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aceitar a candidatura apresentada pelo Orfeão de Águeda no âmbito do Código 

Regulamentar do Município de Águeda – Associativismo Cultural, recreativo e 

Juvenil - Parte F1.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE ÁGUEDA (PROPOSTA 358/16) ----------- 

----------Tendo em vista a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, nos termos do disposto nas alíneas o) e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, e artigo 37º/F1 do Código Regulamentar, conceder 

um apoio financeiro, no valor de 1.000,00€, ao Conservatório de Música de Águeda, 

para comparticipar a organização de um espetáculo musical no AgitÁgueda.----------- 

---------ASSOCIAÇÕES CULTURAIS, RECREATIVAS E JUVENIS NO ÂMBITO DO 

CÓDIGO REGULAMENTAR DO MUNICÍPIO DE ÁGUEDA (PROPOSTA 360/16) ---- 

---------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os apoios 

financeiros indicados na proposta que foi presente, às Associações Culturais, 

Recreativas e Juvenis do Concelho, no âmbito do Código Regulamentar do 

Município de Águeda, nos termos e condições dos respetivos protocolos a celebrar 

com cada uma das instituições, que também foram analisados e aprovados.----------- 

----------Mais foi deliberado, de acordo com o artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, submeter este assunto a autorização prévia da Assembleia Municipal, uma 

vez que se trata de assunção de compromissos financeiros plurianuais.----------------- 

----------ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA BANDA NOVA DE 

FERMENTELOS (PROPOSTA 362/16) ------------------------------------------------------------ 

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

termos do disposto nas alíneas o) e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, e artigo 37º/F1 do Código Regulamentar, atribuir, à Associação 

Cultural e Recreativa Banda Nova de Fermentelos, um apoio financeiro no valor de 

5.500,00€, destinado a comparticipar a organização do espetáculo musical com os 

artistas André Sardet e Ana Lains, no âmbito da programação cultural do 

AgitÁgueda.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------CERCIAG (PROPOSTA 377/16) ---------------------------------------------------------- 

---------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, de acordo com as alíneas o) 

e u) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir, à 

CERCIAG – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas 

de Águeda, um subsídio no valor de 4.500,00€, destinado a comparticipar a 

realização do evento “CERCIAG em Movimento 14ª Edição”, que esta instituição vai 

levar a efeito no próximo dia 23 de setembro próximo, no intuito de sensibilizar a 
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comunidade para a problemática das pessoas com deficiência e a criação de 

oportunidades de prática conjunta entre os utentes da instituição e os de outras 

instituições congéneres, grupos de jovens, alunos das escolas do ensino regular e 

da população em geral. -------------------------------------------------------------------------------- 

----------CEDÊNCIA DE APOIOS LOGÍSTICOS -------------------------------------------------- 

----------ORFEÃO DE ÁGUEDA E SANTA CASA DA MISERICÓRDIA (PROPOSTA 

366/16)----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Na continuação dos trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar 

os Despachos da Sr.ª Vereadora Elsa Corga através dos quais aprovou a cedência 

do apoio logístico mencionado na proposta que foi presente, ao Orfeão de Águeda, 

para a comemoração do seu 100º Aniversário, no dia 18 do corrente mês de junho, e 

à Santa Casa da Misericórdia, que no próximo dia 2 de julho vai realizar a “Festa 

Final de Ano da Casa da Criança”.------------------------------------------------------------------- 

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

---------APOIO NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE MINIBASQUETE 

E DO II TORNEIO INTERNACIONAL ENG.º ADOLFO ROQUE (PROPOSTA 359/16)  

---------Seguidamente, tendo em conta a importância desta iniciativa para a prática 

desportiva aguedense e para a promoção da modalidade de basquetebol em 

Águeda, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato-programa que foi 

presente e analisado e que estipula as condições de colaboração entre as Partes, 

no âmbito da organização das provas do Torneio de Minibasquete e do II Torneio 

Internacional Eng.º Adolfo Roque, nos termos do disposto no artigo 9º do Decreto-

Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, e nas alíneas o) e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------- 

---------EXECUÇÃO DO PROJETO DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO 

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DO GICA - ADENDA (PROPOSTA 376/16) -------- 

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

da Minuta que foi presente, e tendo em vista a proposta apresentada, aprovar a 

realização de uma Adenda ao Contrato-Programa nº 185/2011, oportunamente 

celebrado com o Ginásio Clube de Águeda – GICA, com vista à execução do projeto 

de remodelação e ampliação do seu pavilhão gimnodesportivo.---------------------------- 

----------PROTOCOLOS --------------------------------------------------------------------------------- 

----------SOCIEDADE MUSICAL ALVARENSE - OBRAS DE BENEFICIAÇÃO 

(PROPOSTA 363/16) ---------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ao tomar conhecimento de que a Sociedade Musical Alvarense, 
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alegadamente por falta de conhecimento da sua necessidade, não informou, 

atempadamente a Câmara da conclusão das obras de beneficiação das instalações 

da sua sede, a que estava obrigada nos termos do protocolo nº 135/2014, o que 

originou a retenção de 75% da verba disponibilizada para essa obra – 5.503,64€, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, reconhecer como válida a justificação 

apresentada para o atraso da comunicação e, em conformidade, autorizar o 

pagamento da importância retida.  ----------------------------------------------------------------- 

---------ACADEMIA DOS EMPREENDEDORES, DA ANJE – ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DE JOVENS EMPRESÁRIOS (PROPOSTA 370/16) -------------------------- 

----------Seguidamente a Câmara analisou e deliberou, por unanimidade, no sentido 

de proporcionar melhores oportunidades de criação do próprio emprego e de 

estimular o desenvolvimento empresarial, aprovar o Protocolo a celebrar com a 

Academia dos Empreendedores da Associação Nacional de Jovens Empresários – 

ANJE, e a Carta Conforto, que irá reforçar a pertinência das atividades a serem 

realizadas no âmbito do empreendedorismo, nos termos e condições do processo 

que foi presente e se encontra arquivado na Aplicação Informática, junto à Agenda 

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

---------PSIENTÍFICA - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL (PROPOSTA 378/16) ------------------------------------------------------------------------ 

----------A seguir, a Câmara, analisado todo o processo, deliberou, por unanimidade, 

face às dúvidas suscitadas, retirar este assunto e agendá-lo para próxima reunião. -- 

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

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

---------UNIÃO DE FREGUESIAS DE PRÉSTIMO E MACIEIRA DE ALCÔBA PELA 

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FIM-DE-SEMANA RADICAL" (PROPOSTA 349/16) - 

----------Considerando o interesse e o impacto que o evento “Fim de Semana 

Radical”, que vai ocorrer em 6 e 7 de agosto próximo, terá para as respetiva 

populações e, simultaneamente, para todo o concelho, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no valor de 3.600,00€ à União de 

Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba, nos termos do disposto nas alíneas o) 

e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.---------------------------- 

----------Mais foi deliberado, em conformidade com a alínea j) do nº 1 do artigo 25º da 

referida Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, submeter esta resolução a apreciação 

da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------- 
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----------UNIÃO DE FREGUESIAS DE BELAZAIMA, CASTANHEIRA E AGADÃO NO 

ÂMBITO DO EVENTO "TRIOLOGIA SERRANA - 2016"(PROPOSTA 350/16) ---------- 

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

considerar o interesse da iniciativa para a população, atribuir à União de Freguesias 

de Belazaima, Castanheira e Agadão, nos termos do disposto nas alíneas o) e u) do 

nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, um subsídio no valor de 

2.649,00€, destinado a comparticipar a organização do evento “Triologia Serrana – 

2016”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, por unanimidade, em conformidade com a alínea j) do 

artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter esta resolução à 

aprovação da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------- 

----------JUNTA DE FREGUESIA DE AGUADA DE CIMA PELA ORGANIZAÇÃO DO 

EVENTO "XVII ANIVERSÁRIO DE ELEVAÇÃO DE AGUADA DE CIMA A VILA" 

(PROPOSTA 365/16) ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

tendo em vista o interesse da iniciativa para a população do Concelho, atribuir à 

Junta de Freguesia de Aguada de Cima, nos termos do disposto nas alíneas o) e u) 

do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, um subsídio no valor de 

3.216,00€, destinado a comparticipar a organização do “XVIII aniversário da 

elevação de Aguada de Cima a Vila”.--------------------------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, por unanimidade, em conformidade com a alínea j) do 

artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter esta resolução à 

aprovação da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------- 

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

----------DECISÃO DE NÃO RESOLUÇÃO SANCIONATÓRIA DO CONTRATO N.º 

105/2013/CMA - BAR SITO NO LARGO DO BOTAREU/1º DE MAIO (PROPOSTA 

353/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, em conformidade com a proposta que foi presente e uma vez 

que já não se verifica a situação de incumprimento que esteve subjacente à 

proposta de intenção de resolução sancionatória aprovada em reunião de 15 de 

dezembro de 2015, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 126º 

do Código do Procedimento Administrativo, revogar a referida resolução e manter o 

contrato nº 105/2013/CMA, celebrado com a Discoverevidense, Unipessoal, Ldª, 

com vista à exploração do bar sito no largo do Botaréu/Praça 1º de Maio (Edifício A), 

com o fundamento na regularização da situação que se verificou e na manutenção 
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do interesse público que esteve subjacente à celebração do referido contrato.--------- 

----------DOAÇÃO BENS MÓVEIS - CENTRO SOCIAL ARCO ÍRIS (PROPOSTA 

355/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, doar ao Centro Social Arco 

Íris dois quadros de giz e um de música, provenientes das instalações da Escola 

Básica da Giesteira, que foi desativada. ----------------------------------------------------------- 

----------TURISMO ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PREÇO DE VENDA DE MATERIAL PROMOCIONAL (PROPOSTA 354/16) - 

----------Seguidamente, nos termos do disposto na alínea e) e ff) do nº 1 do artigo 33º 

e na alínea m) do nº 2 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, autorizar a venda, nos edifícios camarários, com especial 

destaque no Posto de Turismo, dos artigos promocionais constantes da listagem 

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

junto à Agenda desta reunião, contendo também os respetivos preços de venda.------

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

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

----------EXTENSÃO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 

EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - APROVAÇÃO DE DESPESA PLURIANUAL 

(PROPOSTA 356/16) ----------------------------------------------------------------------------------- 

---------De seguida, depois de devidamente analisada, a Câmara deliberou, por  

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

nos termos do disposto na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, submeter a proposta que foi presente, que se refere à 

extensão do contrato de aquisição de serviços de limpeza em instalações 

municipais, celebrado com a empresa Ferlimpa 2 – Limpezas Gerais e Manutenção, 

Ldª, à consideração e aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto 

na alínea c) do n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela 

Lei nº 22/2015, de 17 de março, uma vez que se prevê que a despesa seja liquidada 

em 12 meses, até ao limite máximo de 24 meses, que será o prazo de vigência do 

Contrato, conforme Cláusula 3ª do mesmo, tendo efeitos retroativos a 1 de janeiro 

de 2016.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------TRANSPORTES ESCOLARES ------------------------------------------------------------ 

----------CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA ALUNOS 

COM NEE - PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA DESPESA PLURIANUAL 

(PROPOSTA 357/16) ----------------------------------------------------------------------------------- 
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---------Tendo em conta a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, de acordo com o disposto na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º do 

Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, submeter o processo de abertura de 

Concurso Público para adjudicação dos circuito especiais de transportes escolares 

de alunos portadores de deficiência ou com necessidades educativas especiais em 

viaturas de aluguer, à consideração e aprovação da Assembleia Municipal, nos 

termos do disposto na alínea c) do nº 1, do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de 

fevereiro, alterada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, uma vez que se prevê que a 

despesa seja liquidada em 10 meses, que será o prazo de vigência do Contrato.------ 

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

----------RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO PARA A INSTALAÇÃO DA 

LINHA A 60KV E POSTO DE CORTE DO PEC-ÁGUEDA (LIGAÇÃO À LINHA 

AÉREA DE  ALTA TENSÃO DE BARRÔ AO ALTO DE MONÇÃO) (PROPOSTA 

361/16)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Analisada a proposta que foi presente e tendo em conta a importância da 

Linha a 60KV e Posto de Corte (Ligação à Linha Aérea de Alta Tensão de Barrô ao 

Alto de Monção), e que a sua construção é fulcral para a viabilidade do Parque 

Empresarial do Casarão e de alguns investimentos aí efetuados, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, reconhecer o Interesse Público Municipal dessa 

infraestrutura, com base nas alíneas b), c) e d) do artigo 17º do Regulamento do 

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

----------Mais foi deliberado, nos termos do disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 

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

aprovação da Assembleia Municipal o Reconhecimento do Interesse Público da 

iniciativa, de acordo com o previsto no artigo 17.º do Regulamento do Plano Diretor 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------ALARGAMENTO DE HORARIO - CAFÉ MEKINHO EM BELAZAIMA DO 

CHÃO (PROPOSTA 368/16) -------------------------------------------------------------------------- 

----------Presente, a seguir, o processo referente ao pedido de alargamento do 

horário de funcionamento do café denominado “Café Mekinho”, sito em Belazaima 

do Chão.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Analisada a proposta e os pareceres emitidos pela GNR, pela União de 

Freguesia de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão e pela ACOAG, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, com os fundamentos constantes da mesma, 
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manifestar a intenção de indeferir o requerido. -------------------------------------------------- 

----------COLOCAÇÃO DE BALCÕES - BARES TALABRIGA E DUCATI, SITOS NO 

LARGO 1º DE MAIO (PROPOSTA 371/16) ------------------------------------------------------ 

----------Seguiu-se, na ordem de trabalhos o pedido formulado pelos titulares do 

direito de exploração dos estabelecimentos Talábriga e Ducati, sitos no Largo 1º de 

Maio/Praça do Botaréu, para colocação de um balcão exterior de apoio à esplanada 

durante o período de verão.---------------------------------------------------------------------------- 

-----------Tendo em vista que a colocação do referido equipamento poderá contribuir 

para uma maior atratividade do espaço, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

deferir o requerido.--------------------------------------------------------------------------------------- 

---------PROJETO NOITE SAUDÁVEL DAS CIDADES --------------------------------------- 

---------PROJETO NOITE SAUDÁVEL DAS CIDADES - PROJETO PILOTO NA 

REGIÃO CENTRO (PROPOSTA 364/16) -------------------------------------------------------- 

---------De seguida, a Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo do nº 3 do 

artigo 164º do Código do Procedimento Administrativo, ratificar o despacho da Sr.ª 

Vereadora Elsa Corga que aprovou a adesão do Município de Águeda ao projeto 

piloto na Região Centro, através da assinatura da Declaração “Noite Saudável das 

Cidades do Centro de Portugal”, que ocorreu no passado dia 9 de junho e que tem 

como objetivo a mobilização das comunidades e definição de estratégias que 

permitam à população vivências salutares em contextos recreativos noturnos.--------- 

----------ACORDO DE ADESÃO Á REDE LOCAL GARANTIA JOVEM (PROPOSTA 

367/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Considerando o disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, conjugado com o n.º 3 do artigo 164º do Código do Procedimento 

Administrativo, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a assinatura do 

Acordo de Adesão à Rede Local Garantia Jovem, desenvolvido pelo Instituto de 

Emprego e Formação Profissional no âmbito do Plano Estratégico de Iniciativas de 

Promoção de Empregabilidade e Apoio às Pequenas e Médias Empresas, que visa 

o combate ao desemprego jovem em Portugal. ------------------------------------------------- 

----------ATRIBUIÇÃO DOS PRÉMIOS ÁGUEDA 21 - 3ª EDIÇÃO (PROPOSTA 

380/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a decisão do 

Júri da 3ª Edição do Prémio Águeda 21, que propõe como vencedores, na categoria  

organização, o projeto Eclosão, apresentado pela Delegação de Águeda da Cruz 

Vermelha Portuguesa e o projeto Bem Me Quer, apresentado pela Associação 
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Baptista de Águeda Shalom.--------------------------------------------------------------------------- 

---------Mais foi deliberado, também por unanimidade, aprovar a decisão do Júri 

quanto ao projeto “Clube Estufa Geodésica e Horta pedagógica.....Brincar com 

Ciência” e ao projeto “Agadão Belo e Limpo” nos precisos termos e condições da 

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

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

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

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

--------- ANTÓNIO JOSÉ PIRES COUTINHO VASCONCELOS (PROPOSTA 373/16)- 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, isentar António José 

Pires Coutinho Vasconcelos, residente na Rua das Arrocheiras de Cima, em 

Mataduços, em Esgueira, do pagamentos da taxa referente à 

reconstrução/reabilitação de uma edificação sita no Largo da Praça, nº 4, em 

Arrancada do Vouga, freguesia de Valongo do Vouga, uma vez que se trata de obras 

a levar a efeito na Área de Reabilitação Urbana (ARU), de Arrancada do Vouga.------ 

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

----------FABIANA ANDREIA VIDAL PEREIRA (PROPOSTA 375/16) ----------------------- 

---------Presente, a seguir, um requerimento através do qual Fabiana Andreia Vidal 

Pereira (processo n.º 177/15), residente na Rua da Estrada Real, no Brejo, na União 

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

relativa à construção de habitação num terreno sito no Pisco, em Assequins, na 

referida União de Freguesias. ------------------------------------------------------------------------ 

----------Analisado o assunto e verificando-se que se trata de uma jovem que reúne 

os requisitos mencionados no nº 2 do artigo 20º/I do Código Regulamentar do 

Município de Águeda, uma vez que o rendimento não excede o montante 

equivalente a dois salários mínimos nacionais, tem 30 anos de idade e o prédio 

destina-se à primeira habitação própria e permanente por um período mínimo de 

cinco anos, a Câmara deliberou, por unanimidade deferir o requerido e aplicar uma 

redução de 60% nos termos do disposto no nº 4 do artigo 20º/I do Código referido, 

ficando a requerente sujeita ao pagamento de 626.97€. -------------------------------------- 

----------DOTAÇÃO DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO --------------------------------- 

 ---------ATACAINVESTE - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. (PROPOSTA 

374/16) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------A seguir, foi presente o processo em nome de ATACAINVESTE – 

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A. (processo n.º 122/16), com sede na rua D. 
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Margarida Coelho em Trofa, na União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas 

do Vouga, referente à construção de um armazém a levar a efeito na Estrada de 

Paus, em Serém de Cima, na Freguesia de Macinhata do Vouga, verificando-se que 

a proposta não cumpre a dotação de lugares de estacionamento exigida na alínea b) 

do ponto 2 do artigo 66º do Regulamento do Plano Diretor Municipal, uma vez que 

não prevê qualquer lugar quando deveria ser previsto um. ----------------------------------- 

----------Analisada a proposta e o respetivo parecer técnico, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, tendo em vista o disposto na alínea c) do n.º 3 do artigo 66º do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal, aceitar a dispensa total da dotação de 

estacionamento público, através de uma compensação em numerário no montante 

de 64,96€. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Eram doze horas quando o Sr. Vice-Presidente declarou a reunião encerrada, 

da qual para constar se lavrou a presente ata que eu, Ana Cristina Martins Tomás, 

técnica superior jurista, redigi e subscrevo juntamente com o Sr. Vice-Presidente.----- 
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