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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 9/16 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 3 DE MAIO DE 2016 

 

---------Aos três dias do mês de maio de dois mil e dezasseis, realizou-se uma reunião 

da Câmara Municipal, sob a presidência de GIL NADAIS RESENDE FONSECA, e com 

a presença dos Srs. Vereadores LUÍS MIGUEL MARQUES VIDAL OLIVEIRA, JORGE 

HENRIQUE FERNANDES DE ALMEIDA, 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. Presidente declarou aberta a 

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

----------INTERVENÇÕES DO PÚBLICO ---------------------------------------------------------- 

----------Estando presente um grupo de pais de alunos com necessidades educativas 

especiais e professores afetos às Unidades Especializadas de Apoio à 

Multideficiência e ao Autismo da Escola Básica Fernando Caldeira, foi dada 

primeiramente a palavra a Elisa Oliveira Magalhães que, enquanto mãe de uma 

menina com autismo, manifestou o seu descontentamento e a sua preocupação 

relativamente à  possibilidade de vir a ser encerrado o 3.º ciclo do ensino básico na 

Escola Fernando Caldeira e, consequente transferência dos alunos para a Escola 

Secundária Marques de Castilho. Deixou a munícipe patente que, no seu entender, 

uma tal mudança irá prejudicar severamente as crianças afetas às referidas 

unidades, podendo mesmo implicar um retrocesso na sua aprendizagem. Reforçou 

ainda a munícipe que, numa altura em que tanto se fala de inclusão e de integração, 

a seu ver não faz sentido este tipo de mudanças, que vão alterar a rotina das 

crianças e fazer regredir o trabalho desenvolvido com as mesmas pelas Unidades e 

seus professores. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- O Sr. Presidente informou que nada estava decidido, tendo apenas sido 

apresentada uma proposta ao Ministério da Educação, e em relação à qual ainda 

não houve uma decisão. Relembrou o Sr. Presidente que têm sido várias as 

mudanças que têm sido feitas na área educativa ao nível do Município de Águeda, 

sendo certo que ainda há muito por fazer, mas está em crer que as ditas mudanças 

nunca foram para pior. Aliás, considera mesmo o Sr. Presidente que a diminuição 

das verbas entregues pelo Estado têm sido colmatadas pelo orçamento municipal. -- 
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--------- Mais referiu o Sr. Presidente que, todos aqueles que necessitam de um 

cuidado especial, irão continuar a tê-lo, e irão ser procuradas novas soluções, sendo 

certo que este é um caminho que temos de percorrer em conjunto e passo a passo. 

Sempre foi, e é, intenção da Autarquia envolver a comunidade educativa na busca 

de soluções melhores e mais eficazes. ------------------------------------------------------------ 

--------- Disse ainda o Sr. Presidente que as unidades de multideficiência não vão ser 

extintas, e que o que se pretende é apenas uma reorganização das mesmas. --------- 

--------- Ato contínuo, usou da palavra o Sr. António Veiga, pai de um menino, 

também aluno da unidade de multideficiência, pedindo apenas que sejam tomadas 

decisões com coerência e atempadamente. ------------------------------------------------------ 

--------- A esta solicitação, respondeu o Sr. Presidente, defendendo a interação de 

várias entidades e apelando à calma, pois, por enquanto, ainda está tudo “na mão” 

do Governo, e a Autarquia nada pode fazer, mas garante que serão encetados todos 

os esforços por forma a evitar o caos e a confusão. ------------------------------------------- 

--------- Reiterou o Sr. Presidente que as soluções encontradas até agora têm vindo 

a ser cada vez melhores, e que não têm subjacente qualquer perspetiva 

economicista, pedindo assim, aos munícipes e pais, o benefício da dúvida em 

relação às propostas apresentadas pela Autarquia no âmbito do ensino e da 

organização escolar. ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Terminando esta intervenção, garantiu o Sr. Presidente que estes meninos 

não serão esquecidos, e que serão incluídos de forma adequada. A Câmara 

Municipal de Águeda está, neste momento, a aguardar uma decisão por parte do 

Ministério da Educação e que, após, esta ser tomada é que se poderá, em conjunto 

com a comunidade, procurar a solução mais adequada. -------------------------------------- 

--------- Dada novamente a palavra ao público, interveio a Sr.ª Professora Rute 

Rebelo, reforçando que todos os apelos e intervenções, mais não são do que um 

grito de alerta, e não uma crítica ao trabalho desenvolvido, sendo que as unidades 

servem para promover uma maior integração dos meninos portadores de deficiência. 

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

--------- Mais uma vez, manifestou o Sr. Presidente a sua solidariedade com a 

preocupação dos pais e professores presentes, garantindo que nada será feito de 

forma precipitada, mas que é importante que todos, pessoas e entidades, funcionem 

em rede, para melhor servir a comunidade. ------------------------------------------------------ 

--------- Dada a palavra aos Srs. Vereadores, principiou o Sr. Vereador João 
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Clemente  por  reiterar  que,  à  semelhança  do  que  sempre  tem  acontecido, tudo 

será feito para que os alunos com necessidades educativas especiais não sejam 

prejudicados. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Também o Sr. Vereador José Oliveira partilhou a sua preocupação com a 

situação, mais com a atuação do Governo do que com a do Executivo Municipal, 

manifestando antes a sua confiança no Sr. Presidente da Câmara, garantindo que 

vão acompanhar este assunto, mas que, com certeza vão fazer o melhor para 

todos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Sr.ª Vereadora Elsa Corga, interveio em seguida, recordando a iniciativa do 

Sr. Diretor, a qual volta a louvar, de criar a Unidade Especializada de Apoio à 

Multidificiência e, mais tarde, a Unidade Especializada de Apoio ao Autismo, e a qual 

mereceu sempre  o apoio e sensibilidade por parte da Câmara Municipal. E foi 

relembrando esta disponibilidade e cooperação que, também a Sr.ª Vereadora, 

apelou ao voto de confiança na Câmara Municipal, sendo certo que todas as 

decisões têm subjacente a melhoria e o incremento do sistema educativo.-------------- 

---------Continuou a Sr.ª Vereadora, garantindo que essa sensibilidade e 

disponibilidade se mantêm e que qualquer que seja a solução encontrada, sê-lo-á 

em conjunto com todos. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Posteriormente, usou da palavra o Sr. Vereador Miguel Oliveira que 

acompanhou as declarações anteriormente prestadas pelos restantes membros do 

Executivo Municipal, e declarou que em Águeda há uma sensibilidade acrescida 

para a necessidade de se definir o sistema educativo em função do bem-estar do 

aluno, que é o interesse maior. Refere ainda o Sr. Vereador que, por vezes, poderá 

não haver consonância sobre qual é o melhor interesse do aluno, sendo nessas 

situações necessário que haja uma verdadeira abertura das partes, que procurem 

informar-se e compreender as razões que sustentam a opinião contrária. Pela sua 

parte, diz acreditar que existe da parte da Câmara Municipal disposição para 

entender e corrigir o que eventualmente estiver menos bem. ------------------------------- 

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

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

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

---------- Neste ponto da Ordem de Trabalhos o Sr. Presidente principiou por informar 

que, na sua visita a Taiwan, reuniu com a firma Fritz Joe, que se dedica ao fabrico 

de bicicletas de gama média/alta, a qual pretende adquirir cerca de 40 000 m2 no 
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Parque Empresarial do Casarão, para aí instalar uma nova fábrica com uma 

capacidade para produzir cerca de 250 000 unidades por ano, destinadas à 

exportação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Esclareceu ainda o Sr. Presidente que esta instalação implicará um 

investimento por parte de empresa de cerca de 8 milhões de euros e 100 postos de 

trabalho diretos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Acrescentou o Sr. Presidente que, tendo subjacente a recuperação da  

imagem de marca de Águeda como “Terra das Bicicletas”, e no seguimento da 

apresentação do Parque Empresarial do Casarão a vários empresários de Taiwan, 

em princípio, em julho, a cidade de Águeda vai receber uma comitiva com vários 

empresários, de entre os quais, o maior fabricante mundial de selins de bicicleta..----

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

--------Informou, ainda, o Sr. Presidente, que, no dia 11 de maio, Águeda receberá a 

visita do Sr. Secretário de Estado da Indústria para a inauguração do Espaço 

Multigeracional, situado na antiga Pensão Santos, aproveitando o ensejo para 

convidar os restantes membros do Executivo Municipal para estarem presentes. 

Mais informou o Sr. Presidente que as reuniões do Orçamento Participativo de 

Águeda, da edição 2016/2017 já começaram, tendo a primeira reunião  decorrido na 

União de Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga. ------------------------------ 

----------Dada a palavra ao Sr. Vereador Miguel Oliveira, o mesmo abordou um 

assunto que tem preocupado os pais dos alunos do Instituto Duarte Lemos, e que se 

reconduz à publicação em Diário da República do Despacho Normativo n.º 1-

H/2016, de 14 de abril, que restringe a matrícula de alunos em turmas com contratos 

de associação consoante a localização geográfica da sua residência, bem como às 

declarações da Secretaria de Estado Adjunta e da Educação, no Parlamento e à 

comunicação social reinterpretando unilateralmente os termos dos contratos de 

associação firmados entre o Estado e as escolas do ensino particular e cooperativo 

(EPC), nomeadamente no que respeita à plurianualidade e à abertura de turmas nos 

anos de início de cada Ciclo, por um lado, e ao condicionamento da sua atribuição a 

um novo “estudo da rede de ensino”, que estará a decorrer ou já estará terminado. -- 

----------A este respeito, declarou o Sr. Vereador que fez todo o seu percurso escolar 

em escolas estatais, tanto em Portugal como no estrangeiro, e que não lhe interessa 

se o ensino obrigatório é ministrado num estabelecimento privado ou do Estado, o 

que lhe interessa é que o ensino tenha qualidade. Mais, referiu que, como acontece 
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com outros serviços, a procura efetiva de cada escola é um elemento, entre outros 

critérios, que deve ser considerado na avaliação da qualidade do ensino ministrado. 

Relembrou o Sr. Vereador que, no âmbito do Programa Aproximar Educação, 

Águeda subscreveu, em 2015, um contrato interadministrativo de delegação de 

competências, envolvendo o Governo e as escolas como parceiros, que consagra 

maiores responsabilidades do Município na definição e gestão da rede escolar do 

Estado e que tem em vista uma gestão dos recursos mais eficaz, a melhoria da 

qualidade da oferta de ensino e uma melhor articulação entre os diversos ciclos. 

Mais lembrou que, apesar do Instituto Duarte Lemos não estar integrado na rede 

gerida pelo município, nos termos do DL n.º 152/3013, de 4 de novembro, faz parte 

da rede de oferta pública de educação, foi considerado na elaboração da carta 

educativa municipal, tem prestado um ótimo serviço à população do município, no 

que respeita à oferta dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e tem contribuído para a 

melhoria global da qualidade de ensino em Águeda. ------------------------------------------ 

---------- Na opinião do Sr. Vereador Miguel Oliveira, o Ministério está a repetir a 

forma como foram eliminados os exames de fim de ciclo, a meio do ano escolar e 

sem ouvir os representantes o setor e as recomendações do Conselho Nacional de 

Educação, e leu dois parágrafos do preâmbulo do Despacho Normativo 1-H/2016, 

em que se justifica a dispensa da audiência dos interessados em nome do interesse 

desses próprios interessados, quando, para o próprio, é evidente, que o que aí se 

dispõe os prejudica. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Considera o Sr. Vereador Miguel Oliveira que o teor do Despacho Normativo, 

ao vincular-se estritamente a aspetos geográficos, revela um desprezo pela 

qualidade do ensino e pela vontade das famílias, viola o espírito e a letra do 

Decreto-Lei n.º 152/2013, que consagra o Estatuto do EPC, e interfere com as 

competências delegadas na Câmara, uma vez que a redução, ou eliminação, das 

turmas com contrato de associação do Instituto Duarte Lemos terá reflexos nas 

outras escolas do município, pelo que a Câmara Municipal não pode deixar de ser 

ouvida a esse respeito pelo Ministério. ------------------------------------------------------------- 

---------- Alerta ainda o Sr. Vereador que, ao contrário do que sucede com as 

instituições estatais, as privadas podem falir e, portanto, uma redução significativa 

do n.º de turmas com contrato de associação numa escola como o Instituto Duarte 

Lemos, que depende integralmente dos contratos de associação para o seu 

financiamento, pode levar à redução do pessoal contratado e, no limite, ao 
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encerramento da própria instituição. ---------------------------------------------------------------- 

---------- Considera mesmo o Sr. Vereador que as ações do Ministério visam matar 

parte do ensino particular e cooperativo, que muitas das escolas que vão ser 

afetadas têm, em média, mais alunos por turma que as da rede estatal, obtêm 

melhores resultados nos exames nacionais e têm taxas menores de retenção e de 

abandono que as suas vizinhas, o que justifica que sejam procuradas pelas famílias. 

Acrescentou que, ao limitar os contratos de associação, cria-se uma barreira 

económica ao acesso a essas escolas, empurrando um grande número de famílias, 

que não pode pagar o custo mensal das propinas, para ofertas que consideram de 

menor qualidade, contribuindo assim para agravar a exclusão e reduzir a mobilidade 

social. Sendo certo que, no momento, ainda não é conhecida a extensão da redução 

do n.º de turmas que vai afetar o Instituto Duarte Lemos, mas porque entende que a 

Câmara Municipal deve ter uma palavra ativa na organização da rede escolar do 

município, o Sr. Vereador deixou duas questões a cada um dos restantes membros 

do executivo, a que prometeu voltar numa próxima reunião, a saber: --------------------- 

---------- 1 – O encerramento do Instituto Duarte Lemos, no prazo de 1 ou 2 anos é 

do interesse público local? A este respeito, informa o Sr. Vereador que, em Coimbra, 

tanto a Assembleia Municipal como a Câmara Municipal votaram moções a pedir a 

revogação do Despacho Normativo e o cumprimento dos acordos celebrados. -------- 

---------- 2 – A Câmara Municipal de Águeda foi consultada pelo Ministério sobre a 

reorganização da rede de ensino que gere, de forma a saber se essa rede tem 

capacidade para acolher parte, ou a totalidade, dos 591 alunos do Instituto Duarte 

Lemos? Se não foi, vai a Câmara permitir que o Ministério da Educação altere 

unilateralmente o contrato de delegação de competências celebrado sem protestos?   

-------- A estas questões, e em resposta às mesmas, disse o Sr. Presidente entender 

que há determinados assuntos sobre os quais são adotadas posições ideológicas e 

que é importante não extremar a ideologia de forma a não prejudicar soluções 

futuras. Referiu ainda o Sr. Presidente que, no seu entender, o Governo anterior 

privilegiou o ensino privado, tendo sido criadas muitas expetativas no ensino 

particular e cooperativo quando foi preciso garantir o direito gratuito à educação às 

crianças e jovens que não dispusessem de oferta pública na sua área de residência, 

mas que agora estamos a assistir ao inverso. Com efeito, decorre das orientações 

da Sr.ª Secretária de Estado que, havendo lugar nas escolas públicas, a escolha 

deve deverá ocorrer sempre entre escolas públicas, o que no caso de Águeda, uma 
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vez que as escolas públicas têm essa capacidade, dentro de 2 anos, o Instituto 

Duarte Lemos pode fechar. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Sr. Presidente continuou, dizendo não concordar, e que deve, sim, haver 

um equilíbrio entre o ensino público e o ensino privado, e terá sido preciso com esse 

intuito que a Câmara Municipal apresentou a proposta para a organização da rede 

escolar do próximo ano letivo, mas que até agora não obteve qualquer retorno ou 

comentário. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Também o Sr. Vereador Edson Santos se referiu à questão em apreço, 

reiterando a necessidade de haver um equilíbrio entre o ensino publico e o ensino 

privado e cooperativo, não concordando, no entanto mas que não concorda que 

hajam escolas públicas sem alunos e, no mesmo local, escolas do ensino privados 

cooperativo, com contratos de associação, e por isso apoiadas financeiramente pelo 

estado, cheias de alunos.------------------------------------------------------------------------------- 

----------O Sr. Vereador José Oliveira, que interveio a seguir, referiu que, se no 

Instituto Duarte Lemos é prestado melhor serviço a menor custo, e isso pode ver-se 

através dos resultados alcançados pelos alunos, então o Executivo deve preocupar-

se com esta questão, analisando a mesma, por forma a evitar o fecho do Instituto. -- 

----------A terminar este assunto, o Sr. Vereador Miguel Oliveira disse que com os 

Contratos de Associação os alunos que frequentam o ensino privado e cooperativo 

são equiparados aos que frequentam o ensino público, não obstante terem melhores 

resultados, e que em seu entender, com a redação do Despacho Normativo, irão 

estar a ser punidos por serem bons, tendo o Sr. Presidente finalizado este assunto, 

advertindo que a Câmara Municipal defende os dois tipos de ensino e a manutenção 

dos contratos de associação e que irá estar atenta ao desenvolvimento do assunto, 

resumindo os seguintes quatro pontos, que emergira como consensuais: --------------- 

--------- 1 - O encerramento do Instituto Duarte Lemos não é do interesse público 

local; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 2 – O Estado deve honrar os acordos e contratos celebrados; -------------------- 

--------- 3 – A Câmara defende a coexistência equilibrada das duas ofertas de ensino, 

a estatal e a privada; ------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- 4 – O acesso dos alunos à escola que querem frequentar não deve ser 

limitado por razões económicas. --------------------------------------------------------------------- 

--------- Em seguida, o Sr. Vereador José Oliveira  manifestou a sua satisfação pelo 

facto de dois jovens aguedenses terem obtidos excelentes classificações  no 
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Campeonato Nacional de Todo o Terreno, realizadas no último fim de semana em 

Reguengos de Monsaraz. ----------------------------------------------------------------------------- 

--------- Os jovens Alejandro Martins, em Toyota Hilux e Marcelo Lourenço, em KTM 

EXC 350, alcançaram os segundos lugares nas respetivas categorias, tendo o 

Executivo deliberado manifestar, aos atletas, o seu reconhecimento pelos resultados 

alcançados.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Finalizando este ponto da Ordem de Trabalhos, interveio o Sr. Vereador 

Edson Santos, realçando o início das atividades náuticas de promoção do nosso 

concelho, e dando conhecimento de que as duas provas de canoagem organizadas 

pelo GICA com o apoio da Câmara Municipal, inseridas no Plano de 

Desenvolvimento Turístico do Rio Águeda e Pateira, e que se realizaram no passado 

dia 30 do mês de abril, decorreram da melhor forma, tendo, inclusivamente, a 

Federação de Canoagem expressado o seu agrado com as condições que o novo 

canal do rio revelou possuir para a prática do desporto náutico. ---------------------------- 

----------ATA DA REUNIÃO ANTERIOR ----------------------------------------------------------- 

----------Continuando a reunião, foi aprovada, por unanimidade, a Ata da reunião n.º 

8/16, realizada em 19 de abril último, cuja leitura foi dispensada, uma vez que foi 

disponibilizada aos 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. ------------- 

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

----------AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO SITO NO MARCO DA RAPOSA 

(PROPOSTA 253/16);----------------------------------------------------------------------------------- 

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

adquirir, a Manuel Pereira Rodrigues e à Sociedade M. Rodrigues, S.A., um terreno 

com a área de 120 metros quadrados, destacado de um prédio registado na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2171, sito no Marco da Raposa, na União 

de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, pelo valor de 3.000,00€.-------------------- 

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

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

ANDREIA OLIVEIRA RODRIGUES (PROPOSTA 254/16);------------------------- 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a redução do 
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valor das taxas a pagar por Andreia Oliveira Rodrigues relativas à construção de 

uma habitação a levar a efeito na rua da Escola, em Giesteira, com base no 

programa de Incentivo Jovem, uma vez que, de acordo com os documentos que 

compõem o processo, reúne os requisitos mencionados no n.º 2 do artigo 20.º/I, do 

Código Regulamentar do Município de Águeda, uma vez que o seu rendimento 

mensal não excede o montante equivalente a dois salários e meio mínimos 

nacionais e a moradia a construir destina-se à primeira habitação própria e 

permanente, por um período mínimo de cinco anos. Assim, atendendo a que o valor 

da taxa do licenciamento é de 1.323,07€ e a redução, de acordo com o disposto no 

número 4 do artigo 20.º/I do já mencionado Código Regulamentar, é de 70%, a 

requerente fica sujeita ao pagamento da importância de 396,92€.-------------------------- 

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

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

----------UNIÃO DE FREGUESIAS DE BARRÔ E AGUADA DE BAIXO (PROPOSTA 

256/16);------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------De seguida, a Câmara, dado o interesse da iniciativa, deliberou, por 

unanimidade, atribuir à União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo para 

comparticipar a realização do evento anual "Estás em Barrô...Mexe-te!", um subsídio 

no valor de 2.400,00€. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, tendo em vista o disposto na alínea j) do artigo 25.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter esta deliberação à 

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

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

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

---------Seguidamente, analisada a proposta que foi presente, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, atribuir à Associação Recreativa e Cultural de Óis da Ribeira, pela 

realização do Campeonato Regional de Maratonas (Centro) no dia 7 de maio, um 

subsídio até ao valor de 650,00 € (PROPOSTA 257/16);-------------------------------------- 

---------CANDIDATURAS APRESENTADAS FORA DE PRAZO ----------------------------- 

----------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, por unanimidade, face às 

razões invocadas para o atraso, aceitar as candidaturas para apoio para a execução 

do respetivo Plano de Atividades da época cultural de 2016, apresentadas fora de 

prazo, pelas associações a seguir indicadas:----------------------------------------------------- 

---------- Do Ginásio Clube de Águeda (GICA) - (PROPOSTA 255/16);--------------------- 
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--------- Confraria das Almas Santas da Areosa e do Leitão (PROPOSTA 260/16); ---- 

--------- Associação Recreativa e Cultural de Aguada de Baixo (ARCA) (PROPOSTA 

270/16); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------COMPROVATIVOS DE DESPESA, REFERENTES AO ANO 2015,  

APRESENTADOS FORA DE PRAZO (PROPOSTA 261/16);-------------------------------- 

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

justificações apresentadas para o atraso, aceitar, para análise, os comprovativos das 

despesas efetuadas em cumprimento do respetivo Plano de Atividades, referentes a 

apoios relativos ao ano de 2015, conforme os protocolos oportunamente celebrados, 

apresentados fora do prazo, pelas seguintes associações:-----------------------------------

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

---------- Associação Bustelo Cultura e Desporto (ABCD) (PROPOSTA 261/16); ------- 

---------- Associação Cultural dos Surdos de Águeda (PROPOSTA 263/16).------------- 

---------- Quanto ao Clube Macinhatense, face ao histórico da associação, 

relativamente aos atrasos e falta de apresentação dos comprovativos das despesas, 

e que infra se fizeram constar da presente ata, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, não aceitar os comprovativos agora apresentados fora de prazo, para 

as despesas efetuadas em 2015 (PROPOSTA 262/16); -------------------------------------- 

---------- No ano de 2010, foi atribuído um apoio financeiro para ação pontual no valor 

de 512,50€ e um apoio financeiro para o Plano Anual de Atividades no valor de 

775,00€, sendo que neste ano a Associação não entregou comprovativos de 

despesa, não tendo justificado os valores transferidos (30%), ou seja, 153,75€ (Ação 

Pontual) e 232,50€ (Plano Anual de Atividades); ------------------------------------------------ 

---------- No ano de 2012, foi atribuído um apoio financeiro para o plano anual de 

atividades no valor 150,00€, e neste ano, a Associação voltou a não entregar 

comprovativos de despesa, não tendo justificado o valor transferido (30%), ou seja, 

45,00€ (Plano Anual de Atividades); ---------------------------------------------------------------- 

---------- No ano de 2013, foi descontado o valor de 45,00€ (Plano Anual de 

Atividades) referente ao valor não comprovado em 2012; ------------------------------------ 

---------- No ano de 2014, foi atribuído um apoio financeiro para o Plano Anual de 

Atividades no valor de 1.036,50€, e também neste ano, a Associação não entregou 

comprovativos de despesa, não tendo justificado o valor transferido (30%), ou seja, 

310,95€; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- No ano de 2015, foi descontado o valor de 310,95€ (Plano Anual de 
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Atividades) referente ao valor não comprovado em 2014; ------------------------------------ 

---------- Já no ano de 2016, a Associação, apresentou faturas referentes ao apoio 

atribuído (784,05€) para o plano anual de atividades fora de prazo (dia 31/03/16), 

sendo que o prazo era até ao dia 29/02/16. ------------------------------------------------------ 

---------- CONTRATOS - PROGRAMA -------------------------------------------------------------- 

----------CEDÊNCIA DE ESPAÇO PARA PROMOÇÃO DA MODALIDADE 

DESPORTIVA DE MOTOCROSS (VERTENTE MINI MOTAS) EM ÁGUEDA 

(PROPOSTA 264/16); ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

por considerar importante para o município a promoção da modalidade de 

motocross (vertente mini motas), em Águeda, aprovar o teor do Contrato-Programa 

a celebrar com o Clube de Voo Livre do Caramulo, com vista à cedência de um 

espaço, junto ao crossódromo do Casarão, e apoio financeiro, até ao montante de 

650,00€, para os necessários trabalhos de preparação do terreno para o fim 

pretendido. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----------- ORGANIZAÇÃO DE DUAS PROVAS DE CANOAGEM DO CAMPEONATO 

REGIONAL DE ESPERANÇAS DO CENTRO (PROGRAMA 265/16); -------------------- 

----------Depois de devidamente analisado todo o processo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o Contrato-Programa que define as condições de colaboração 

no âmbito da organização de duas provas de canoagem integradas no Campeonato 

Regional de Esperanças do Centro, realizadas no passado dia 30 de abril pelo GICA 

- Ginásio Clube de Águeda, e ratificar o despacho do Sr. Vereador Edson Santos, 

através do qual aprovou os apoios logísticos que foram solicitados para a realização 

das provas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------REALIZAÇÃO DO “VI DUATLO BTT RECARDÃES 2016” (PROPOSTA 

259/16) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------A seguir, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato-

Programa a celebrar com DAR – Desportivo Atlético de Recardães, que define as 

condições de atribuição de apoio financeiro com vista à realização do “VI Duatlo BTT 

Recardães 2016”, a levar a efeito no próximo dia 19 de junho. ----------------------- 

----------ORGANIZAÇÃO DA PROVA “BAIRRADA ULTRA MARATHON 150” 

(PROPOSTA 258/16); ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

vista o interesse da iniciativa, aprovar o Contrato-Programa a celebrar com a 
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organização da prova “Bairrada Ultra Marathon 150”, a realizar no próximo dia 21 de 

maio, onde são definidos os princípios e condições de colaboração a prestar pelo 

município de Águeda para a realização da referida prova. ----------------------------------- 

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

-----------ASSOCIAÇÃO COLÓNIA DE FÉRIAS DE AGADÃO (PROPOSTA 266/16);-- 

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

unanimidade, ceder, à Associação Colónia de Férias de Agadão, um computador da 

marca Mithus, propriedade de autarquia, proveniente de escola desativada.------------ 

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

--------- ASSOCIAÇÕES AGUEDENSES NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DE 

EVENTOS DESPORTIVOS (PROPOSTA 267/16); --------------------------------------------- 

----------Seguidamente, a Câmara analisou a proposta que foi presente e deliberou, 

por maioria, com abstenção do Sr. Vereador Miguel Oliveira, ratificar os Despachos 

do Sr. Vereador Edson Santos, datados de 13, 22 e 23 de abril último, através do 

qual aprovou a cedência dos apoios logísticos mencionados na mesma, ao Recreio 

Desportivo do Águeda, à Associação Atlética Macinhatense e a Águeda Andebol 

Clube.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA CONCURSO PUBLICO SEM 

PUBLICIDADE INTERNACIONAL (PROPOSTA 268/16);------------------------------------- 

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

abstenção do Sr. Vereador José Oliveira, proceder à abertura de procedimento para 

concurso publico, sem publicidade internacional, para aquisição de viaturas 

elétricas, aluguer de baterias e respetivo sistema de carga para a frota municipal, de 

acordo com a proposta que foi presente e nos precisos termos do programa de 

Concurso e Caderno de Encargos, que foram presentes e aprovados. ------------------- 

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

--------- RETIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO (PROPOSTA 269/16);------------------------- 

Presente a seguir, uma proposta de retificação de uma deliberação tomada na última 

reunião do executivo, realizada em 19 de abril, por se constatar que a mesma, 

devido a lapso constante do processo que foi presente - proposta 245/16 -, não se 

encontra em conformidade com o que era necessário deliberar, uma vez que a 

aprovação das proposta admitidas e a adjudicação da respetiva obra não tinha sido 

objeto de despacho de aprovação.------------------------------------------------------------ 

----------Neste termos, analisado, de novo, todo o processo, a Câmara deliberou, por 
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maioria, com as abstenções dos Srs. Vereadores Miguel Oliveira e José Oliveira, 

retificar a referida deliberação, aprovar as propostas admitidas e adjudicar a obra de 

Requalificação Urbana – rua da infantaria 28, rua do outeiro, rua central de 

sargentos, praça conde de Águeda, incluindo solução mecânica – reforço da ligação 

cota alta/cota baixa da cidade, à empresa CIP – Construção S.A, pelo valor de 

620.300,99€, ao qual será adicionado o IVA à taxa legal.------------------------------------- 

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

reunião encerrada, e da qual para constar se lavrou a presente ata que 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

--------- Presente a seguir, uma proposta de retificação de uma deliberação tomada 

na última reunião do executivo, realizada em 19 de abril, por se constatar que a 

mesma, devido a lapso constante do processo que foi presente - proposta 245/16 -, 

não se encontra em conformidade com o que era necessário deliberar, uma vez que 

a aprovação das proposta admitidas e a adjudicação da respetiva obra não tinha 

sido objeto de despacho de aprovação.------------------------------------------------------------ 

---------- Neste termos, analisado, de novo, todo o processo, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, retificar a referida deliberação, aprovar as propostas admitidas e 

adjudicar a obra de Requalificação Urbana – rua da infantaria 28, rua do outeiro, rua 

central de sargentos, praça conde de Águeda, incluindo solução mecânica – reforço 

da ligação cota alta/cota baixa da cidade, à empresa CIP – Construção S.A, pelo 

valor de 620.300,99€, ao qual será adicionado o IVA à taxa legal em vigor.--------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Eram 

doze horas e cinquenta minutos quando o Sr. 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. 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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