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ATA DA REUNIÃO NÚMERO 10/16 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2016 

 

--------- Aos dezassete 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  JORGE HENRIQUE FERNANDES 

DE ALMEIDA,  ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA,  JOSÉ MANUEL GOMES 

OLIVEIRA,  JOÃO CARLOS GOMES CLEMENTE e  EDSON CARLOS VIEGAS 

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

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

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

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

---------- FALTAS – Foi deliberado, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Sr. 

Vereador Miguel Oliveira, que se encontra ausente por motivos de saúde. ----------------- 

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

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

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

---------- Principiou o Sr. Presidente por informar que, no próximo dia 21 de maio, o 

Município de Águeda terá a honra de receber a visita do Excelentíssimo Senhor 

Primeiro Ministro da República Portuguesa, que participará na cerimónia de colocação 

da primeira pedra nas obras de construção das instalações da firma Sakthi Portugal, e 

visitará a empresa Triangle´s. --------------------------------------------------------------------------- 

---------- Dada a palavra ao Sr. Vereador José Oliveira, o mesmo propôs um voto de 

louvor ao treinador aguedense Luís Castro que se sagrou campeão da 2ª liga do 

Futebol Clube do Porto, tendo os restantes membros do Executivo Municipal subscrito 

este voto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Continuando a sua intervenção, o Sr. Vereador José Oliveira solicitou alguns 

esclarecimentos, designadamente sobre a abertura de concurso para execução de 

passeios em frente à Igreja de Óis da Ribeira, o que, segundo sabe, terá ocorrido após 

a execução dos referidos passeios. -------------------------------------------------------------------- 

---------- A este pedido de esclarecimentos, respondeu o Sr. Presidente, dizendo 

desconhecer a situação, mas que irá analisar a situação e averiguar o que 

efetivamente se passou. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- Continuando, questionou ainda o Sr. Vereador José Oliveira qual foi a entidade 

responsável pelo pagamento dos trabalhos a mais realizados em frente à farmácia de 

Travassô, se a União de Freguesias respetiva ou a Câmara Municipal de Águeda. ----- 

---------- A tal questão, respondeu o Sr. Vereador Jorge Almeida, dizendo saber que tais 

trabalhos a mais prenderam-se com as águas pluviais, mas que a Câmara Municipal 

de Águeda nada teve a ver com o assunto, pelo que o pagamento só pode ter sido 

feito pela União de Freguesias. ------------------------------------------------------------------------- 

---------- Ainda no uso da palavra, o Sr. Vereador José Oliveira manifestou o seu agrado 

na visita do Excelentíssimo Senhor Primeiro Ministro da República Portuguesa ao 

Município de Águeda,a qual considera como positiva e que espera servir para o  

Excelentíssimo Senhor Primeiro Ministro da República Portuguesa constatar a 

necessidade de se efetuarem grandes infraestruturas, nomeadamente nos acessos ao 

Parque Empresarial do Casarão. Considera o Sr. Vereador José Oliveira que o Parque 

Empresarial do Casarão é fruto de um grande investimento do Município, e que se as 

empresas consideram este espaço fortemente atrativo e ponderam instalar-se aí, 

muito se deve aos aguedenses e à Câmara Municipal de Águeda, mas pouco ao 

Governo Central. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Continuou o Sr. Vereador José Oliveira, considerando que com tais 

investimentos privados, a cidade de Águeda fica muito bem posicionada, pelo que o 

Governo deve acompanhar esta evolução. ---------------------------------------------------------- 

---------- Face ao alegado pelo Sr. Vereador, o Sr, Presidente manifestou a sua 

concordância no que à questão das infraestruturas se refere, informando que é sua 

intenção reforçar e insistir nesta questão, e que irá transmitir ao Excelentíssimo 

Senhor Primeiro Ministro da República Portuguesa essa necessidade, especialmente 

no que se refere à ligação da cidade de Águeda à autoestrada. Reforça o Sr. 

Presidente, dizendo que o Parque Empresarial do Casarão teve subjacente um grande 

esforço do Município, mas que também beneficiou de comparticipações de fundos 

comunitários nas infraestruturas. ----------------------------------------------------------------------- 

---------- Ainda neste período, e por se encontrar a decorrer o concurso publico de 

execução para o Parque Urbano de Águeda e a requalificação do Parque da Alta Vila, 

deu-se conhecimento ao Executivo Municipal da ordenação final dos trabalhos, 

proposta pelo Júri do concurso, procedendo-se, em seguida, à abertura de propostas, 

tendo estas sido apresentadas por um dos membros do Júri, Arquiteto Carlos 

Rodrigues. Assim: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---------- Em relação ao Parque Urbano foram apresentadas três propostas, sendo que 

aquela que o Júri entendeu posicionar em 3.º lugar, fê-lo porquanto a mesma excede 

largamente o orçamento previsto, e além disso a maior parte dos investimentos só 

acontecerá previsivelmente na 2.ª fase. Esta proposta limita-se a apresentar uma 

hierarquia de percursos, tornando-a numa solução mais insípida. Quanto aos 

miradouros sobre o rio, igualmente considerados nesta proposta, foi referido que o Júri 

tem dúvidas sobre a sua exequibilidade. ------------------------------------------------------------- 

---------- Adiante, foi apresentada a proposta que Júri considera posicionar em 2.º lugar, 

e que comparativamente com a anterior, se encontra melhor estruturada, definindo 

mais do que uma zona de hortas urbanas, e propondo a plantação de árvores. 

Contudo, também esta proposta ultrapassa o orçamento, embora em menor escala 

que a proposta anterior. Além disso, considerou o Júri que esta proposta, quando 

comparada com a que se considerou dever ficar em 1.º lugar, não se afigura tão 

inovadora. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- Chegados então à proposta posicionada em 1.º lugar, foi referido que a 

mesma tenta trazer para a Várzea a reconstituição do sistema de Bocage. Esta 

proposta tenta retratar de alguma forma, o que é que é comum na Holanda. São 

propostos diques elevados, mantendo os percursos pedonais “fora” das cheias. Não 

apresenta estruturas de betão pesadas e a maior parte dos equipamentos propostos 

apresentam um melhor enquadramento na zona em causa. Além disso, é proposto que 

cada quarteirão tenha um tipo de plantação distinta, identificando essas mesmas 

plantações na proposta. É ainda proposta uma zona de pesca e de parques de 

estacionamento, e em relação às instalações sanitárias tenta-se aproveitar as já 

existentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Apresentadas as três propostas, o Sr. Vereador José Oliveira fez uso da 

palavra, referindo que, na sua opinião, a inclusão de quaisquer infraestruturas de 

betão naquela zona, constituirá um entrave, questionando a sua exequibilidade. 

Recorda o Sr. Vereador o exemplo da Barquinha, em Constância, onde também foi 

feito um grande projeto para aquela zona, mas que em época de cheias, fica toda 

coberta de água. Considera o Sr. Vereador que a solução ideal para aquela zona 

passaria, não por criar novas infraestruturas ou quaisquer outras obras, mas antes por 

melhorar as já existentes, ter um canal de irrigação e entregar os campos para cultivo.  
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-------- No seguimento da intervenção do Sr. Vereador, o Sr. Presidente relembrou que, 

em tempo, já existiram naquela zona campos de areia, e que também eles não 

resistiram. É, pois, essencial, que aprendamos a conviver com a natureza. ---------------- 

-------- Especificamente sobre as propostas, manifestou o Sr. Presidente a sua 

concordância com a seleção do Júri. ------------------------------------------------------------------ 

-------- Também o Sr. Vereador João Clemente interveio, ressalvando alguns 

pormenores em relação aos quais importa ter especial atenção, como é o caso, por 

exemplo, dos diques, os quais considera serem, no fundo, zonas de elevação e 

caminhos, que vão criar alguns constrangimentos. Alertou ainda o Sr. Vereador para a 

criação de muitos espaços de “bosques”, o que, a seu ver, corta a visibilidade do 

Parque. Também as árvores junto ao canal constituirão, a seu ver, um problema na 

limpeza do canal. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em relação à requalificação do Parque da Alta Vila, foi apresentada uma única 

proposta, a qual, na opinião do Júri, é bastante simples, apostando apenas na 

reabilitação do espaço. Foi considerada pouco ambiciosa. ------------------------------------- 

-------- A propósito do Parque, manifestou o Sr. Presidente alguma nostalgia, 

considerando que o mesmo tem poucas árvores e que se trata de um parque relvado. 

Na sua opinião, a zona em frente à casa deve ser melhorada, mas não concorda que o 

Parque seja “refeito”, antes considerando ser importante manter alguma memória do 

que foi o Parque. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Neste seguimento procedeu-se à abertura dos invólucros com a identificação 

dos concorrentes, sendo que a cada invólucro das propostas e respetivo invólucro de 

identificação foi feito, aquando da abertura das propostas, corresponder um código. --- 

-------- Em terceiro lugar ficou o concorrente n.º 1 – LandePlan Território, Paisagem, 

Arquitetura, com sede em Oeiras. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- Em segundo lugar ficou o concorrente n.º 3 – Boaventura Afonso, com sede em 

Lisboa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em primeiro lugar ficou o concorrente n.º 2 – ACB, com sede em Lisboa. --------- 

--------- Retomando o uso da palavra, o Sr. Vereador José Oliveira questionou os 

restantes membros do Executivo Municipal sobre a sua opinião no que se refere ao 

agendamento de uma reunião extraordinária da Assembleia  Municipal para discutir a 

situação do ensino particular e cooperativo. --------------------------------------------------------- 

--------- À questão colocada, respondeu de imediato o Sr. Vereador Edson Santos, 

referindo ter conhecimento de que se iria realizar uma reunião entre o Excelentíssimo 
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Senhor Primeiro Ministro da República Portuguesa e os representantes do ensino e, 

que portanto, entende que, enquanto não houver desenvolvimentos, será prematuro 

agendar uma reunião extraordinária da Assembleia Municipal. -------------------------------- 

--------- Também o Sr. Presidente se manifestou, entendendo que a realização de uma 

reunião extraordinária da Assembleia Municipal não esclarecerá nada, antes devemos 

manter uma posição ponderada e equilibrada, sendo que ambos os ensinos, privado e 

cooperativo, e público, são necessários nas devidas proporções. Além disso, referiu 

ainda o Sr. Presidente que se encontram a decorrer negociações e que certamente os 

interessados estarão bem assessorados. Não obstante, disse o Sr. Presidente que, se 

se entender avançar e levar este assunto à apreciação da Assembleia Municipal, isso 

deverá ficar à consideração dos partidos políticos. ------------------------------------------------ 

--------- Ainda neste contexto, acrescentou o Sr. Vereador Edson Santos que, nesta 

reunião do Executivo irá ser colocada à consideração do Executivo Municipal uma 

proposta que contempla o Instituto Duarte Lemos, e que é o exemplo claro de que, 

enquanto houver disponibilidade, a Câmara Municipal de Águeda continuará a apoiar 

atividades e a colaborar com o Instituto Duarte Lemos. ------------------------------------------ 

--------- Relembrou o Sr. Presidente que o que está em causa não é “quem faz”, mas o 

intuito final, que são os alunos. ------------------------------------------------------------------------- 

--------- Fazendo novamente uso da palavra, o Sr. Vereador José Oliveira manifestou a 

sua opinião, no sentido de que a realização de uma reunião extraordinária da 

Assembleia Municipal iria permitir uma discussão mais alargada e tomar uma posição 

sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Finalizando este assunto, disse o Sr. Presidente que, se o PSD entender 

solicitar que este assunto seja discutido em sede da Assembleia Municipal, sempre o 

poderá fazer, mas o Executivo Municipal considera prematuro levar este assunto a 

discussão, sem prejuízo de, mais tarde, se tal se afigurar necessário, então assim o 

fazer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

---------NÃO ADJUDICAÇÃO E REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAR ------- 

---------CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DA LINHA DE ALTA TENSÃO E POSTO DE 

CORTE 60kV) NA PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO (PROPOSTA271/16); -- 

---------Analisada a proposta que foi presente e após argumentos invocados na 

mesma, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador José 

Oliveira, aprovar a não adjudicação da conceção e construção da linha de alta 
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tensão e posto de corte 60kv no Parque Empresarial do Casarão e revogar a 

decisão de contratar o respetivo serviço------------------------------------------------------------ 

---------LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO ------------------------------------------------------------------- 

---------INCUBADORA CULTURAL DE ÁGUEDA E MARCA (PROPOSTA 274/16); --- 

--------Tendo-se vistoriado a totalidade da obra, 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 o empreiteiro, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da 

alínea d) 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 da empreitada da incubadora cultural de 

Águeda e marca. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

280/16);------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Sr. Presidente, datado de 2 de maio corrente, através do qual, dadas as 

circunstancias excecionais e urgentes, aprovou a prorrogação do prazo para entrega 

das proposta de construção de pavilhões no Parque Industrial até ao dia 16 do mês 

em curso, nos termos da Ata n.º 1 do respetivo Júri do Concurso.-------------------------- 

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

283/16);------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Presidente, datado de 6 do corrente mês de maio, através do qual, dadas as 

circunstancias excecionais e urgentes, aprovou a prorrogação do prazo para entrega 

das proposta de construção de pavilhões no Parque Industrial, nos termos da Ata n.º 

2 do respetivo Júri do Concurso.---------------------------------------------------------------------- 

----------APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS ADMITIDAS E PROPOSTA DE 

ADJUDICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

do Sr. Vereador José Oliveira, ratificar os seguintes Despachos exarados pelo Sr. 

Vereador Vice-Presidente: ---------------------------------------------------------------------------- 

---------Despacho datado de 11 de maio, através do qual aprova as propostas 

admitidas e a adjudicação, à firma Joaquim Fernando Marques & Filhos, Lda., pelo 

valor de 559.489,38 €, ao qual será adicionado o IVA, a construção do Quartel da 
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GNR de Arrancada do Vouga (PROPOSTA 296/16). ------------------------------------------- 

---------Despacho datado de 10 de maio, através do qual aprova as propostas 

admitidas e a adjudicação, à firma Construções Carlos Pinho Lda., pelo valor de 

873.846,86 €, ao qual será adicionado o IVA, da empreitada de reabilitação das ruas 

do concelho – lote 1 (PROPOSTA 297/16). ------------------------------------------------------- 

----------Despacho datado de 10 de maio, através do qual aprova as propostas 

admitidas e a adjudicação, à firma Construções Carlos Pinho Lda., pelo valor de 

543.407,70 €, ao qual será adicionado o IVA, da empreitada de reabilitação das ruas 

do concelho – lote 2 (PROPOSTA 298/16). ------------------------------------------------------- 

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

----------RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL DO 

EMPREENDIMENTO QUE A FIRMA FJ BIKES EUROPE, LDA PRETENDE LEVAR 

A EFEITO  NO PARQUE EMPRESARIAL DO CASARÃO (PROPOSTA 273/16);-------

--- 

----------Presente, a seguir, uma proposta acerca da intenção da  firma FJ BIKES 

EUROPE, LDA pretender levar a efeito, no Parque Empresarial do Casarão, uma 

nova unidade de montagem de veículos de duas rodas. ------------------------------------------- 

----------Tendo em conta a importância do investimento, bem patente nos dados contidos 

no processo que acompanha a referida proposta, o qual se encontra arquivado na 

Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião, a Câmara manifestou a opinião de 

que o mesmo tem condições para ser reconhecido como de interesse público, com base 

nas alíneas a), c) e d) do artigo 17.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal 

(publicado pelo Aviso n.º 3341/2012, DR 2.ª Série, n.º 44, de 1 de março de 2012), uma 

vez que o investimento cumpre as condições previstas nas mesmas, mormente: ----------- 

--------1. revela-se como um investimento com  caráter inovador face ao tipo de 

produto que desenvolve e que se centrará na bicicleta elétrica, indo assim, de 

encontro ao referido na alínea a) do referido artigo; -------------------------------------------- 

---------2. cria cerca de 100 postos de trabalho diretos, número significativo para uma 

unidade industrial e importante no contexto do desemprego ao nível nacional e local, 

indo assim de encontro ao referido na alínea c) do referido artigo; ------------------------- 

---------3. implica um investimento de cerca de 8.000.000€ o que ultrapassa o 

previsto na alínea d) do referido artigo (5.000.000,00€). -------------------------------------- 

--------Face ao referido, a Câmara deliberou, por unanimidade, com base na alínea 

ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
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aprovar a proposta que foi presente e colocar à aprovação da Assembleia Municipal, 

o reconhecimento do Interesse Público da iniciativa, de acordo com previsto no 

artigo 17.º do Regulamento do PDM. --------------------------------------------------------------- 

----------INFORMAÇÃO PRÉVIA ---------------------------------------------------------------------- 

---------CONSTRUÇÃO DE UM CONJUNTO DE ESPAÇOS COMERCIAIS - ALEXA, 

UNIPESSOAL, LDA (PROPOSTA 288/16) -------------------------------------------------------- 

---------Presente, a seguir, o processo referente à firma ALEXA UNIPESSOAL, LDA., 

com sede na Rua do Plátano, em S. Brás, na Amadora, que solicita informação 

prévia para a construção de um conjunto de edifícios destinados à instalação de 

áreas comercias, num terreno sito no Lugar de Mourisca do Vouga, na União de 

Freguesias da Trofa, Segadães e Lamas do Vouga.-------------------------------------------- 

----------Analisado todo o processo e tendo em vista as dúvidas suscitadas durante a 

análise do assunto, foi deliberado, por unanimidade, retirar este assunto e agendá-lo 

para próxima reunião, depois de esclarecidas as questões colocadas. ------------------- 

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

--------- MARIA MANUELA PEREIRA SANTOS (PROCESSO 291/16); -------------------- 

----------Seguidamente, atendendo a que obras de reconstrução e ampliação de uma 

habitação, sita no lugar do Beco, freguesia de Macinhata do Vouga, a que se refere 

o processo 347/13, em nome de Maria Manuela Pereira dos Santos, foi deferido em 

10 de dezembro de 2013, não tendo, até à presente data, sido apresentados os 

projetos de especialidades sendo que, nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 20.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, a falta de apresentação de projetos de 

especialidades no prazo de seis meses implica a suspensão do processo de 

licenciamento pelo período máximo de seis meses e a caducidade do processo após 

a audiência do interessado.---------------------------------------------------------------------------- 

----------Face ao referido, a Câmara deliberou, por unanimidade, declarar a intenção 

de determinar a caducidade do processo em causa.-------------------------------------------- 

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

---------RICARDO JORGE CRUZ GOMES (PROPOSTA 292/16); -------------------------- 

--------A seguir foi presente o Processo N.º 309/10 pertencente a Ricardo Jorge Cruz 

Gomes, residente no lugar das Chãs, na Freguesia de Macinhata do Vouga, que 

apresentou, em 12 de outubro de 2010, os projetos de especialidades relativos ao 

licenciamento da construção de uma habitação a levar a efeito no referido lugar de 
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Chãs. O requerente não procedeu ao levantamento do Alvará de licença no prazo de 

um ano após a notificação do licenciamento e apresentou, em 14 de março de 2016, 

a anulação do processo em causa, em virtude de ter apresentado novo projeto para 

a construção pretendida. ------------------------------------------------------------------------------- 

----------Tendo em conta o referido, a Câmara deliberou, por unanimidade, tendo em 

vista o disposto no n.º 2 do artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 13672014, de 9 de setembro, 

declarar a caducidade do processo com dispensa de audiência do interessado, uma 

vez que por sua vontade já desistiu do processo. ----------------------------------------------- 

----------EDUCAÇÃO-ESCOLAS --------------------------------------------------------------------- 

---------REFORÇO DE VERBAS PARA PAGAMENTO A PESSOAL - ESCOLAS DO 

1º CICLO E OUTROS - JANEIRO A AGOSTO/2016 (PROCESSO 272/16);------------- 

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

unanimidade, uma vez que se verificou a sua necessidade, reforçar, com mais 

13.387,76€, as verbas atribuídas em reunião de 2 de fevereiro do corrente ano, 

necessárias para pagamento a pessoal e outros,  nas escolas do 1º ciclo, para o 

período de  janeiro a agosto do ano letivo 2015/2016. ----------------------------------------- 

----------Tendo em vista a sua executoriedade, a presente deliberação deve ser 

submetida a aprovação da Assembleia Municipal.----------------------------------------------- 

----------PROGRAMA APROXIMAR - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS/ESCOLA NÃO AGRUPADA (PROPOSTA 281/16);  

----------Seguidamente, por se ter verificado a sua necessidade, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, de acordo com a proposta que foi presente, ratificar o despacho do 

Sr. Presidente, datado de 6 de maio corrente, através do qual, tendo em vista o 

caráter excecional e urgente do assunto, autorizou a transferência do valor de 

68.259,74€, relativa a ajustes financeiros à 1.ª tranche do valor transferido, em 

fevereiro último, no âmbito do programa aproximar - contrato interadministrativo de 

delegação de competências - transferências financeiras para agrupamentos de 

escolas/escola não agrupada.------------------------------------------------------------------------- 

----------ACEITAÇÃO DA DOAÇÃO DE UM VIDEOPORTEIRO PARA A ESCOLA DO 

ENSINO BÁSICO DA TROFA (PROPOSTA 282/16); ------------------------------------------ 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do 

disposto na alínea j) do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
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aceitar a doação de um videoporteiro para instalação na Escola do Ensino Básico da 

Trofa que Andreia Filipa Assunção Soares Campo Santos pretende fazer, na 

intenção de prevenir a entrada de elementos estranhos à escola e proporcionar uma 

maior segurança a todas as crianças. -------------------------------------------------------------- 

----------CULTURA DESPORTO E TEMPOS LIVRES ------------------------------------------ 

----------APOIO AO ARTISTA DAVID GAMA (PROPOSTA 275/16);------------------------- 

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

Vereador José Oliveira, ao abrigo do n.º 3 do artigo n.º 35.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, conjugado com o n.º 3 do artigo 164.º do Código do 

Procedimento Administrativo, ratificar o despacho da Sr.ª Vereadora Elsa Corga 

através do qual aprovou a concessão de um apoio financeiro ao fotógrafo 

aguedense David Gama, no valor de 217,68 euros, destinado a comparticipar a 

produção de seis das suas obras, sua expedição e custo de deslocação para 

Londres, onde vão ser expostas na Brick Lane Gallery,  por se entender que esta 

ação irá promover e divulgar o nome de Águeda.------------------------------------------------ 

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

-----------APOIO FINANCEIRO ------------------------------------------------------------------------ 

----------Prosseguindo os trabalhos, a Câmara deliberou, atribuir os seguintes apoios 

financeiros: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------À Sociedade Musical e Recreativa 12 de Abril, pela organização do 

espetáculo da Orquestra Filarmónica 12 de Abril com o artista “Sérgio Godinho”, um 

subsídio no valor de 9.000,00€ (PROPOSTA 276/16); ----------------------------------------- 

----------Esta deliberação foi tomada por unanimidade. ----------------------------------------- 

----------Ao Grupo de Danças e Cantares de Vale Domingos, pela organização do 

Festival de Folclore “Danças do Mundo”, um subsídio no valor de 5.000,00€, nos 

ternos do protocolo que foi presente e aprovado (PROPOSTA 277/16); ------------------ 

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

José Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------À Fanfarra Káustika pela organização do II Encontro de Fanfarras um 

subsídio no valor de 4.000,00€ (PROPOSTA 289/16);------------------------------------------ 

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

José Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------À Associação Recreativa e Cultural de Óis da Ribeira (ARCOR), um subsídio 

no valor de 1.000,00€, destinado a comparticipar a preparação desportiva de dois 
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atletas internacionais (PROPOSTA 293/16); ------------------------------------------------------ 

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

José Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, doar os seguintes 

bens móveis: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ao Centro Social Cultural e Recreativo de Crastovães, 1 armário de madeira 

e 1 um armário metálico de 2 portas, cujas fotografias constam do processo 

(PROPOSTA 278/16);----------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ao Centro Social de Belazaima do Chão, todo o material apresentado em 

fotografia no processo junto à proposta (PROPOSTA 284/16);. ----------------------------- 

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

---------CENTRO DE AMIZADE MACIEIRENSE - APOIO AO PROJETO ALDEIA 

PEDAGÓGICA DO MILHO ANTIGO – PROMOÇÃO DE PRÁTICAS TRADICIONAIS 

(PROPOSTA 279/16);----------------------------------------------------------------------------------- 

---------Analisado o processo, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do 

Sr. Vereador José Oliveira, aprovar a minuta do protocolo que foi presente e se 

encontra arquivada na Aplicação Informática, junto à Agenda desta reunião e que 

tem por objeto a definição das premissas da parceria a realizar com a Associação 

Local relativamente ao apoio a prestação Projeto Macieira de Alcôba – Aldeia 

Pedagógica do Milho Antigo e na promoção de práticas tradicionais.---------------------- 

----------Mais foi deliberado, tendo em vista a sua executoriedade, submeter esta 

deliberação à aprovação da Assembleia Municipal.--------------------------------------------- 

----------INSTITUTO DUARTE LEMOS - REALIZAÇÃO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS 

E DE DIVULGAÇÃO DE PRÁTICAS AGRÍCOLAS EM MACIEIRA DE ALCÔBA 

(PROPOSTA 285/16); ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereador José Oliveira aprovar o protocolo que foi presente e se encontra arquivado 

na Aplicação Informática junto à Agenda desta reunião, a celebrar com o Instituto 

Duarte Lemos (IDL), com vista a apoiar o projeto denominado “O Milho(r) de 

Macieira”, que prevê o desenvolvimento e dinamização de práticas agrícolas 

tradicionais. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------PEDIDO DE APOIO ENTREGUE FORA DO PRAZO -------------------------------  

-----------GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE VALE DOMINGOS (PROPOSTA 
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286/16); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

retirar este assunto e agendá-lo para próxima reunião, depois de formalizar as 

questões que foram colocadas. ---------------------------------------------------------------------- 

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

 --------- ADENDA (PROPOSTA 290/16); ----------------------------------------------------------- 

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

tendo-se verificado que será necessário prestar apoio logístico ao XI Edição do 

Pateira CUP – Torneio Internacional de Fermentelos aprovar uma Adenda ao 

Contrato-Programa n.º 6/2016, celebrado com o Sporting Clube de Fermentelos, no 

âmbito da organização do evento em causa, que passará a ter a seguinte redação:-- 

---------”Cláusula Quarta--------------------------------------------------------------------------------- 

---------Obrigações do Primeiro Outorgante-------------------------------------------------------- 

----------3. O Município de Águeda compromete-se a prestar apoio logístico à prova, 

mediante a disponibilização de uma viatura para transporte de material (águas e 

placas de publicidade), 7 boxes, 18 contentores do lixo, 15 baias, 8 mesas, 1 pórtico 

da meta, 1 podium, 2 baixadas elétricas, consumíveis (papel higiénico e toalhetes), 

cedência do Estádio Municipal, vedação da área circundante ao relvado sintético e 

cedência do IVV (no período de 20 a 27 de junho).--------------------------------------------- 

----------4. O Município de Águeda compromete-se ainda a disponibilizar o sistema de 

som, tintas para marcação de campos, aquisição de 400 t-shirts e 2000 chapéus, 

bem como assegurar a limpeza e a desinfeção de bancadas, devendo para o efeito 

ser efetuado um procedimento de contratação pública, nos termos do Código dos 

Contratos Públicos, que não deverá exceder os 5.400,00€”.---------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, tendo em vista o constante do ponto número 4, 

desenvolver os procedimentos de Contratação Pública nos termos do artigo 128.º do 

Código dos Contratos Públicos.----------------------------------------------------------------------- 

---------DINAMIZAÇÃO DO DESPORTO ADAPTADO NA MODALIDADE DE 

CANOAGEM EM ÁGUEDA (PROPOSTA 294/16);---------------------------------------------- 

----------De seguida a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato-

Programa a celebrar com a Associação Recreativa e Cultural de Óis da Ribeira 

(ARCOR) com o objeto de definir as condições de colaboração entre as Partes, no 

âmbito da dinamização do Desporto Adaptado na modalidade de Canoagem, para 

pessoas portadoras de deficiência ou incapacidade, no concelho de Águeda, através 
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da aquisição de um Barco LASER Standard, com 7.06m2 de área vela, casco 4.23m 

comprimento total, 3.81m comprimento na linha de água e 56,7 Kg de peso.------------ 

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

 ----------GRUPO DE VOLUNTARIADO COMUNITÁRIO DE ÁGUEDA (PROPOSTA 

295/16);------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, ceder para a 

organização da III Edição da Caminhada “A Prevenção começa com uma Decisão” o 

seguinte apoio logístico: 3 praticáveis, 1 pórtico, 6 mesas, 8 cadeiras escolares e 

corrente elétrica para a organização da referida iniciativa que será levada a efeito 

pelo Grupo de Voluntariado Comunitário de Águeda, em colaboração com Centro 

Municipal de Marcha e Corrida de Águeda no próximo dia 22, com concentração na 

Praça do Município.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------APOIO FINANCEIRO PELA ORGANIZAÇÃO DO FERMENTELOS FEST - 

FESTIVAL DAS ASSOCIAÇÕES DE FERMENTELOS (PROPOSTA 287/16);---------- 

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

com a abstenção do Sr. Vereador José Oliveira, por entender o valor baixo 

relativamente a outros já hoje deliberados, nos termos do disposto no n.º1 do artigo 

6.º/F4, atribuir à Junta de Freguesia de Fermentelos, um apoio no valor de 

3.600,00€, destinado a comparticipar a organização do Festival das Associações de 

Fermentelos que vai decorrer nos dias 26 de maio a 5 de junho em Fermentelos.----- 

----------Mais foi deliberado, em conformidade com a alínea j) do artigo 25º do Anexo 

I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, submeter esta deliberação à aprovação da 

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

----------Eram doze horas e quarenta 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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